
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

•• •• TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

CİLT : 48 

112'nci Birleşim 
4 Ağustos 2009 Salı 

(Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge 
aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Sayfa 

L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 26 
II.- GELEN KÂĞITLAR 26 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 51 
1.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Koksal Toptan'a, 23'üncü Dönemin başından bugüne kadar 
yapmış olduğu hizmetler ve çalışmalar için teşekkür ettiğine; kendisiyle bir
likte görev yapmaktan mutluluk duyduğuna ve bundan sonraki siyasi yaşa
mında başarı, sağlık ve mutluluk dilediğine ilişkin konuşması 51 

IV.- SEÇİMLER 51 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi 51:57 

V- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 58 
1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, istisnai memuriyet kadrolarına 

yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'ndan sorusu ve 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/7336) Ek cevap 58:60 
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2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, telefon dinlemelerine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7635) 61:65 
3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı 

iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7680) 66:70 
4.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, yargı bağımsızlığı ve yasama 

dokunulmazlığına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7686) 71:74 

5.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, hakim ve savcı adaylığı müla
kat sınavına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı 
(7/7701) 75:79 

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, suç unsuru bulunmayan dinleme 
kayıtlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7704) 80:82 

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/7714) 83:84 

8.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimine yönelik iddialara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/7965) 85:89 

9.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, kuruyemiş üretim ve 
ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı (7/7966) 90:94 

10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, gübre fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker'in cevabı (7/7967) 95:97 

11.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Urla Teknokent Projesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(7/7968) Ek cevap 98:100 

12.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, işitme engellilerin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 
(7/7971) 101:109 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, zeytincilik sektörünün ge
liştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/7972) 110:114 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir Ro-Ro projesi ihalesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'in cevabı 
(7/7978) 115:118 

15.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, İslami Kalkınma Bankası 
vasıtasıyla kalkınma kooperatiflerinin kullandığı kredilere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 
(7/7981) 119:126 

16.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, vergi uzlaşmalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7983) 126:127 

- 2 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

Savfa 
17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 

özürlü personele ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı (7/7987) 128:131 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/7991) 131:133 

19.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, engellilerin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı 
(7/7992) 133:136 

20.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de yaşandığı iddia 
edilen bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/8007) 137:139 

21.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, metrobüslere ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8010) 140:141 

22.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da güvenlik güçlerine yönelik 
bazı suçlamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/8011) 142:143 

23.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 
(7/8016) 144:145 

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, işyeri kira
lamadaki stopaj oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 
cevabı(7/8018) 146:147 

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, vergideki kayıt, tahsilat ve ka
çağa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8020) 148:149 

26.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, engellilere yönelik okullara 
ve bir görme engelli okulunun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8021) 150:154 

27.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, tedavi yolluklarının öden
mesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8022) 155:156 

28.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Motor Meslek ve Teknik 
Lisesinin adının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8023) 157:158 

29.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, yönetici ata
malarıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8024) 159:160 

30.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Millî Eğitim 
Vakfının denetimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8025) 161:162 

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bakan değişiminden önce 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8026) 163:164 
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32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 

özürlü personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8027) 165:166 

33.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, yönetici atamalarına yö
nelik iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8028) 167 

34.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir yönetmelikte yapı
lan değişikliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8029) 168:169 

35.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bakan değişiminden önce ya
pılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8030) 170:171 

36.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'daki yönetici ata
malarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8031) 172:173 

37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, usulsüz yönetici ata
maları yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8032) 174:175 

38.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Giresun'daki Devlet Hasta
nesine bir klinik açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 
cevabı (7/8035) 176:177 

39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, ürünlerin piyasa gö
zetimi ve denetimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün'ün cevabı (7/8039) 177:186 

40.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adana'daki su taşkınların
dan zarar gören çiftçilerin durumuna, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele, 

- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, geri gönderilen ihraç tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesine, 

Pamuk üreticilerinin sorunlarına, 
- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın, Tarsus'ta selden zarar gören çiftçilere, 
- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ARGE faaliyetlerindeki istih

dama, 
Tarım ürünlerindeki ARGE harcamalarına, 
- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bazı köylerdeki su bas

kınlarına, 
- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, tarımsal sorunların çözümüne 

dönük projelere ve Malatya'daki sulama sorunlarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/8042), (7/8043), (7/8044), (7/8045), (7/8046), (7/8047), (7/8048), 
(7/8049), (7/8050) 187:210 
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41.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, kurye hizmetlerinin 

düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ce
vabı (7/8051) 211:214 

42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 
(7/8052) 215:217 

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Mesleki Ye
terlilik Belgesi alımındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8053) 218:221 

44.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çorlu Havaalanındaki 
uçak seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ce
vabı (7/8054) 222:223 

45.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yolların çevresindeki konut
ların gürültü ve yakıt kirliliğinden korunmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8055) 224:225 

46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı 
(7/8057) 226:227 

47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın ce
vabı (7/8060) 228:230 

48.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı (7/8061) 231:233 

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emekli astsubayların 
özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/8064) 234:235 

50.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, Çukurova'da barajlardan bı
rakılan suyun oluşturduğu taşkınlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8067) 235:237 

51.- îzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, pamuk üretiminin desteklen
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı (7/8069) 238:242 

52.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Serinhisar, Beyağaç, 
Tavas, Bekilli, Kale, Günay, Çivril, Çardak, Çameli, Çal, Buldan, Baklan, 
Bozkurt, Akköy ve Acıpayam ilçelerinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin 
Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'in cevabı (7/8071), 
(7/8072), (7/8073), (7/8074), (7/8075), (7/8076), (7/8077), (7/8078), 
(7/8079), (7/8080), (7/8081), (7/8082), (7/8083), (7/8084), (7/8085) 243:282 

53.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, emeklilerin 
ekonomik durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8088) 283:285 

- 5 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

Sayfa 
54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli personelin 

durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın 
cevabı (7/8090) 286:292 

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emet borik asit tesisine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
cevabı(7/8091) 293:295 

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirilen bir şeker fabrika
sının arazisindeki imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8092) 295:297 

57.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kaçak yabancı işçilere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/8094) 297:301 

58.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, memur ve emeklilere 
ikramiye verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8097) 302:303 

59.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevin
deki mahkûmların mahkemeye çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8103) 303:304 

60.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, iki tutuklunun hak 
ihlâllerine maruz kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin'in cevabı (7/8104) 305:311 

61.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da depreme yö
nelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı (7/8107) 312:320 

62.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu'da zorunlu deprem si
gortası çalışmalarına ve riskli binalara, 

Bingöl'deki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in ce

vabı (7/8108), (7/8109) 320:324 
63.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Erdek'teki atık depo

lama tesislerinin çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Ba
kanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8114) 324:325 

64.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Diyarbakır-Bismil'de ve
rilen arama ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız'in cevabı (7/8119) 326:330 

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ ve TTK'nın kömür üretimi 
ile mali durumlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı (7/8120) 330:334 

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, enerji dağıtımı ve üretimindeki 
özelleştirmelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı (7/8121) 334:340 
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67.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir yıkımdaki polis müdaha

lesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8125) 341:343 
68.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir yıkımdaki polis müda

halesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8126) 344:346 
69.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, İzmir-Torbalı'da bazı ki

şilerin fişlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ce
vabı (7/8127) 347:349 

70.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki bir domates 
işleme ve paketleme tesisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı(7/8130) 350:352 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Tatvan'daki köy yolla
rının asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/8131) 352:354 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8132) 355:356 

73.-„A.dıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Kocaeli'deki bir intihar 
olayıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ce
vabı (7/8136) 357:358 

74.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Emniyet Teşkilatı personeli
nin ve emeklilerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/8137) 359:360 

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancıların gayrimenkul alım
larına, 

Suriye uyrukluların gayrimenkullerine, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8138), 

(7/8139) 361:363 
76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da depremden zarar 

gören okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8140) 364:365 

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, okullara gönderildiği iddia edi
len bir genelgeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8141) 366:367 

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşımalı eğitim sistemine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8143) 368:369 

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük 
haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8144) 370:371 

80.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bakan değişimi öncesi ya
pılan yönetici atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8145) 372:373 

81.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yönetici atamalarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8146) 374:375 
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82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Ahlat'taki taşımalı eği

time ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8148) 376:377 

83.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'in, Devlet Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavındaki bir soruya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8149) 378:379 

84.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, açık öğretim lisesi sına
vındaki bir soruya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8150) 380:381 

85.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, açık öğretim lisesi sınavında so
rulan bir soruya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8151) 382:383 

86.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, açık öğretim lisesi sınavındaki 
bir soruya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8152) 384:385 

87.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, halk kültürü ders
lerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8153) 386:387 

88.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ameliyat sonrası vefat eden 
bir hastaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8156) 388:390 

89.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, personele yapılma
yan bazı ödemelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/8157) 390:391 

90.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, pamuk üretiminin destek
lenmesine, 

- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, üzüm ihracatındaki sorunlara, 
- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, çiftçi belgesine göre ve

rilen kredilere, 
- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ziraat mühendislerinin 

özlük haklarına, 
- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, GAP Bölgesindeki TMO 

alımlarına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/8162), (7/8163), (7/8164), (7/8165), (7/8166) 392:401 
91.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Almus karayoluna ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8167) 401:402 
92.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, D-400 karayoluna ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8168) 403:404 
93.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki köy yol

larının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve İçişleri Ba
kanı Beşir Atalay' in cevabı (7/8169) 405:406 
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94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iptal edilen bazı tren seferlerine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8172) 407:410 
95.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Birinci Dünya Savaşında Mı

sır'da yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
Gönül'ün cevabı (7/8178) 411:412 

96.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Futbol Federasyonuna ba
ğışlanan Eyüp'teki bir arsaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz 
Özak'm cevabı (7/8179) 413:414 

97.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kamu binalarının ve 
kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8180) 415:416 

98.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, işsizliğe ve ücret
lerdeki vergi yüküne ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8184) 417:421 

99.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, sanayide elektrik indirimi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/8186) 422:424 

100.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, emeklilere yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8189) 425:426 

101.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı illerin AB fon
larından yararlanamamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Cevdet Yılmaz'm cevabı (7/8191) 427:432 

102.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, Silivri Cezaevindeki bir 
tutuklunun sağlık sorununa ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 
cevabı (7/8196) 432:435 

103.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, özel sektörde 
çalışan özürlülerin primlerinin Hazinece ödenmesine ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8197) 435:437 

104.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, SGK'nın açığına 
ve bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8199) 43 8:440 

105.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yurtların afetlere ha
zırlık durumlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın ce
vabı (7/8201) 441:444 

106.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Özalp ilçesindeki bir olaya ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8204) 445:446 

107.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Başkale'de meydana gelen bazı 
olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8205) 447:449 

108.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır'daki bir 
ilköğretim okulunda meydana gelen olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/8206) 450:451 
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109.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, mayınlı arazilerin temiz

lenmesi işinin fayda-maliyet analizine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8209) 452 

110.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yurtların afetlere ha
zırlık durumlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8210) 453:455 

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, usulsüz yönetici atamaları id
dialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8211) 456:457 

112.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, ek ders ücretlerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8212) 458.459 

113.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, "Andımız" ile il
gili açıklamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8213) 

114.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır'daki bir 
ilköğretim okulunda yaşanan olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8214) 

115.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Manisa'da doludan zarar 
gören üzüm üreticilerine, 

- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, üreticilerin kredi borçlarına, 
- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, veteriner sağlık teknisyenleriyle ilgili 

yargı kararlarının yerine getirilmediği iddialarına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/8219), (7/8220), (7/8221) 464:473 
116.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, karayolu ta

şımacılığı belgeleri ücretlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldınm'ın cevabı (7/8222) 474:476 

117.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Diyarbakır-Van arasında uçak se
ferleri düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın 
cevabı (7/8223) 477:478 

118.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, İzmir ve Bodrum Havaa
lanlarındaki eksikliklere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldınm'ın cevabı (7/8225) 479:482 

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bandırma Sülfürik Asit Tesis
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ce
vabı (7/8231) 482:484 

120.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir baraj yapımına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8233) 485:486 

121.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, Suriye sınırındaki mayınlı 
arazinin temizlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8235) 487:488 
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122.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'in bazı ilçelerinin 

sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/8237) 489:498 

123.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, FİSKOBİRLİK ve 
TMO'nun fındık alımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8238) 499:500 

124.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, yabancıların taşınmaz edini
mine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı (7/8240) 501:504 

125.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kıdem tazminatı konu
sunda yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8242) 505:506 

126.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, sendikalı çalışanlara ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı 
(7/8243) 507:509 

127.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediye çalışanlarına 
sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8245) 509:511 

128.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Îstanbul-Yeşilköy'deki 
Olimpiyat Parkı'nın otopark ve ticaret alanı yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8246) 512:513 

129.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir taş ocağının çevreye etkile
rine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/8247) 514:516 

130.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van Gölü'nün korunmasına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8248) 517:519 

131.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki yenile
nebilir enerji ve HES başvurularına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Taner Yıldız'in cevabı (7/8249) 519:521 

132.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, rüzgâr enerjisi alanındaki tah
sis ve imtiyazlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı (7/8250) 522:523 

133.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'daki taş ocakla
rına ve bazı enerji çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/8252) 524:527 

134.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir köyün bazı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8255) 528:529 

135.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, Türk vatandaşlığından çıka
rılanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8256) 530:531 

136.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, lojistik ve nakliye sek
töründeki bazı sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ce
vabı (7/8259) 532 
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137.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'da turizmin geliştiril

mesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/8260) 534:536 

138.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, turizm sektörünün des
teklenmesine ve Antalya'da verilen maden arama izinlerine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/8261) 537:542 

139.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, özelleştirme satışlarında 
borcunu ödemeyen alıcılara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8262) 542:543 

140.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, sulama birliklerinin borçla
rına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8263) 544:545 

141.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Suriye sınırındaki ma
yınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8264) 546:547 

142.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Cumhuriyet kutlamaları 
için Başbakanlık Tanıtma Fonundan yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8268) 548 

143.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, il millî eğitim müdürle
riyle tanışma toplantısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8269) 548:549 

144.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, idari yargıya taşınan per
sonel işlemlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8270) 550:551 

145.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık merkez teşki
latı personelinin maaş ödemesiyle ilgili banka promosyonuna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8272) 552:553 

146.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, eğitim kurumlarındaki şid
det olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun ce
vabı (7/8273) 554:558 

147.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, engelli çocukların eğiti
mindeki bir soruna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8274) 558:559 

148.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Keçiborlu'da KEY öde
melerini alamayan öğretmenlerin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8275) 560:562 

149.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Türk Telekom ile yapılan 
internet erişimi protokolüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8276) 563:564 

150.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir atama ve görevlen
dirme işlemine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8277) 565:566 
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151.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, domates üreticilerinin fiyat 

oluşumundaki mağduriyetine, 
TMO'nun hububat alımına, 
- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, TMO'nun buğday alımına, 
Hibrit tohumlara, 
- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas'ta dolu yağışının doğur

duğu zarara, 
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, canlı hayvan ve et ticareti ile 

üretim ve tüketimine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/8289), (7/8290), (7/8291), (7/8292), (7/8293), (7/8294) 567:584 
152.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir milletvekiline THK'nin 

Uçuş Eğitim Okulunda ayrıcalık sağlandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali Yıldırım'm cevabı (7/8295) 585:587 

153.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, turist taşımacılığı yapan 
işletmelerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'in 
cevabı(7/8297) 588:590 

154.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Batum uçak seferle
rine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8299) 591:593 

155.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT Türk'ün bazı hiz
metlerini yürüten ajansa, 

TRT-2'de yayınlanan bir programa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç'ın cevabı (7/8303), (7/8304) 594:597 
156.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdür Yar

dımcısının kullandığı mekanlardaki tadilata, 
TRT-5 Anadolu isimli bir kanal açılıp açılmayacağına, 
TRT Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı atölyelerinin stüdyoya 

dönüştürülmesine, 
TRT'nin taşeron firmalardan hizmet alımına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç'ın cevabı (7/8305), (7/8306), (7/8307), (7/8308) 598:604 
157.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi hakkındaki iddialara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/8309) 605:611 

158.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, iki ayrı 
projede danışmanlık yapan bir kişiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı'nın cevabı (7/8310) 

159.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, yurt dışında ülkemizle 
ilişkilendirilen bazı konuların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı (7/8311) 615:623 

612:614 
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160.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TÜBİTAK'ın verdiği burs

lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydm'ın cevabı 
(7/8315) 624:627 

161.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, işsizlikle mücade
leye ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer'in cevabı (7/8318) 628:630 

162.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emeklilerin du
rumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8319) 631:634 

163.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana Zincirlibağlar'daki 
TOKİ konutlarının teslimine ve yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8320) 635:638 

164.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Karadeniz Bakır İşletme
lerinin kurumsal ve kişisel iştirakçilere borcuna ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8321) 639:641 

165.- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'ın, Kırklareli'nin sınır ticaret 
merkezi kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Hayati Yazıcı'nm cevabı (7/8322) 642:646 

166.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, TOKİ'den ev alanların ya
şadıkları ödeme zorluklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8323) 647:652 

167.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, TOKİ'nin lüks konut 
yapımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8326) 653:658 

168.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur İcra Dairesinin per
sonel ve fiziki mekan ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in cevabı (7/8328) 659:661 

169.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye gölet yapımına iliş
kin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8330) 662:663 

170.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da orman yangın
larına karşı alınacak bazı önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8331) 664:666 

171.- Tekirdağ Milletvekili KemalettinNalcı'nın, Malkara'daki bir süt fab
rikasının atıklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/8332) 667:668 

172.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'ın, Olimpiyat Parkına otopark ve 
alışveriş merkezi yapılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Ba
kanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8333) 668:669 

173.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, gayrimenkul iadesi talep eden 
vakıflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/8334) 670:671 
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174.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin bir haber ajan

sıyla yaptığı sözleşmeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8335) 672:674 

175.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köy yoluna ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8339) 675:676 

176.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köy yoluna ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8340) 676:677 

177.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki bazı alanlarda ger
çekleştirilecek yapılaşmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı(7/8341) 678:680 

178.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı kamu görevlilerinin ger
çekleştirdiği bir ziyarete ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ce
vabı (7/8344) 681:683 

179.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Kalesinin restorasyo
nuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/8347) 684:686 

180.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, turistik tesislerin nitelik be
yanlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/8348) 687:690 

181.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki turizm büro
larının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/8349) 691:693 

182.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur'da turizmin gelişti
rilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ce
vabı (7/8350) 694:697 

183.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türkiye Turizm Stratejisi-
2023 Eylem Planına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/8351) 697:699 

184.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Tarsus'ta turizmin geliştiril
mesine yönelik projelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/8352) 700:702 

185.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, tarihi bir çeşmenin 
restorasyonuna ve Dupnisa Mağarasının yol ve elektrik sorunlanna ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/8353) 703:704 

186.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Kandıra'da Kafkas 
göçünün izlerini taşıyan alanların korunmasına ve etkinliklere altyapı sağ
lanmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 
cevabı(7/8354) 705:706 

187.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, THY'de bazı per
sonele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Ba
kanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8355) 707:709 

- 1 5 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

Savfa 
188.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının 

kiraladığı bir gayrimenkule ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8356) 709:710 

189.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, THY seferlerindeki rö
tarlara ve havaalanındaki kapalı gişelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8357) 711:712 

190.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, gelir dağılımında % l'lik di
limde bulunanlardan alınan gelir vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8359) 713 

191.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, vergi incelemelerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8360) 714 

192.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, öğretmenlerin yer değiş
tirme işlemleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8361) 715:716 

193.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir köy okulunun öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı 
(7/8362) 717 

194.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yer değiştirme iş
lemlerine yönelik bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8363) 718:719 

195.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, eğitim kurumlarındaki te
mizlik işlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8365) 720:722 

196.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin harcamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün'ün cevabı (7/8374) 723:727 

197.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, çiftçilere yönelik çalışmalara 
ve borçların yeniden yapılandırılmasına, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bazı ürünlerin destekleme prim
lerine, 

- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, hayvancılığın 
desteklenmesine, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da tohumculukla uğra
şanlara, 

Osmaniye'de tohumculukla uğraşanlara, 
Tohumculukla uğraşanlara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 

cevabı (7/8375), (7/8376), (7/8377), (7/8378), (7/8379), (7/8380) 728:741 
198.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, köprü ve otoyol geçiş

lerinde "otomatik zam" sisteminin getirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8381) 742:744 
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199.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'mn, Tekirdağ sahilindeki 

balıkçı barınağının temizlik ve denetimine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8382) 745:746 

200.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, Rusya Fe
derasyonunun verdiği geçiş belgesi sayısının yetersizliğine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8383) 747:749 

201.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçm'ın, parti sloganının havaalanla
rında kullanılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 
cevabı(7/8384) 749:750 

202.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, durdurulan bir yol yapımına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/8385) 751:752 

203.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Linyitleri İşletmesin-
deki özel güvenlik personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız'm cevabı (7/8386) 753:755 

204.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, kayıt dışı istihdamın ince
lenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/8387) 756:757 

205.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, GAP bölgesindeki çiftçile
rin tarımsal sulamada kullandığı elektriğe ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/8390) 757:760 

206.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, çiftçilerin tarımsal sulamada 
kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8391) 761:772 

207.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, TOKİ'nin İzmir'deki bir pro
jesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek'in cevabı (7/8394) 773:777 

208.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, İzmit Körfezindeki sa
nayi yoğunluğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'ın cevabı (7/8395) 778:780 

209.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da ikinci bir üni
versite açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8399) 7 8 1 : 7 8 2 

210.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, taşınmaz iadesi 
talep eden cemaat vakıflarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8401) 

211.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, kat irtifaklı ve iskânsız 
yapılarla ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8404) 

212.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, YDK'nın İller Bankası rapo
rundaki bulgulara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı(7/8405) 

783:785 

786:790 

791:795 
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213.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Bahreyn'in ülkemizde top

rak kiraladığı bilgisine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı (7/8406) 795:796 

214.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, çiftçilerin sosyal güvenlik 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/8407) 797:799 

215.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, emeklilerin ekonomik ve 
sosyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8408) 800:803 

216.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Eruh'ta öldürülen terö
ristlerin cenazelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/8411) 804:805 

217.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de zirai kazançtan 
ve motorinden alınan vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8415) 806:807 

218.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da zirai kazançtan ve 
motorinden alınan vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8416) 808:809 

219.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, mobilya sektöründeki 
KDV indirimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 
(7/8417) 8 1 0 . 8 1 1 

220.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, motorlu taşıtlardaki vergi 
indiriminin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 
cevabı(7/8419) 812:813 

221.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, okul çeşitliliğinin azaltılma-
sındaki bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8420) 814 

222.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nm, bir okul mü
dürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu' nun cevabı (7/8421) 815:816 

223.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, bazı idareci atamalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8422) 817:818 

224.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli personel 
istihdamına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı(7/8423) 818:819 

225.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Anadolu Meteoroloji Meslek 
Lisesinin kapatılması kararına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/8424) 820:821 

226.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, şef ve şef yardımcısı atamala
rına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8426) 822:833 

227.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, diş hekimliğindeki 
uzmanlık eğitimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/8428) 833:835 
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228.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'ım, domuz 

gribine ve domuz eti ticaretine, 
- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, pamuk üretimindeki sorunlara, 
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, buğday üretimine ve çiftçi

lerin desteklenmesine, 
- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, TMO'nun hububat alım fiyat

larına, 
- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne Tarım İl Müdürlüğünün 

personel ihtiyacına ve Kapıkule gümrüğüne "Zirai Karantina Şubesi" kuru
lup kurulmayacağına, 

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik'te dolu yağışından zarar 
gören çiftçilere, 

- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilik belgesine ve Ziraat Oda
larının güçlendirilmesine, 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (7/8429), (7/8430), (7/8431), (7/8432), (7/8433), (7/8434), (7/8435) 836:859 

229.- Mersin Millevekili Behiç Çelik'in, Anamur'da Dış Ticarette Stan-
dardizasyon Grup Başkanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan'ın cevabı (7/8436) 859:860 

230.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT Türk'ün ku
rulumu ve yayımının özel ajansa yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8437) 861:863 

231.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı koylardaki balık çiftlik
lerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı 
(7/8440) 863:865 

232.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars-Erzurum karayolu ge
nişletme çalışmalarının Sarıkamış ormanına etkisine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali Yıldırım'm cevabı (7/8441) 866:868 

233.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Keşap Deresinde HES kurul
ması başvurusuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/8442) 869:870 

234.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, TBMM İnternet Sitesinde 
erişim alanlarının artırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8443) 871:872 

235.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir TOKİ projesindeki konut
ların teslimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8447) 873:875 

236.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nm, İzmir'de kapanan işyerle
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün 
cevabı(7/8450) 875:882 

237.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Genelkurmay Başkanıyla 2007 
yılında yaptığı bir görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8451) 883:885 
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238.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Altıntaş ilçesinde iptal edilen 

TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8455) 886:889 

239.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tarım ve hayvancılığın teşvi
kine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in cevabı (7/8458) 889:892 

240.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Denizli'de düzenlenen bir 
yemeğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın 
cevabı(7/8459) 892:895 

241.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, TMO'nun hububat alım ve 
satış esaslarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8460) 895:899 

242.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, özelleştirme mağduru işçi
lerin istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/8473) 900:902 

243.- Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek'in, Pınarhisar'daki çimento 
fabrikasında işten çıkarılan işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Ömer Dinçer' in cevabı (7/8474) 902:904 

244.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kadına yönelik şid
detin önlenmesine ve kadın istihdamına, 

- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, çocuklarda artan şiddet eğili
mine, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8475), 
(7/8476) 904:918 

245.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankuf un, özel güvenlik görevlileri
nin yetki süreleriyle ilgili bir soruna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/8479) 919:920 

246.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, düzenlenen ve desteklenen 
film festivallerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay' in cevabı (7/8481) 920:924 

247.- Kırklareli Milletvekili Tansel Banş'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunun 
kapanacağı haberlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'm cevabı (7/8482) 924:926 

248.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Nemrut Dağı'na yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'in ce
vabı (7/8483) 926:929 

249.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da turizme 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın cevabı (7/8484) 929:931 

250.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir antik kentteki çalış
malara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/8485) 932:933 
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251- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, büyükşehir belediyele

rine pay ödemelerindeki kesintiye, 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı icra takibine, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8490), 

(7/8491) 934:936 
252.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, borç nedeniyle araçların 

bağlanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 
(7/8492) 937:939 

253.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 657 Sayılı Kanunun 
76. maddesine göre yapılan yönetici atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Nimet Çubukçu' nun cevabı (7/8494) 940:942 

254.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Eğirdir Gölü çevresin
deki yapılaşma sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mustafa Demir'in cevabı (7/8516) 943:945 

255.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Beydağlan Sahil Millî Parkın-
daki uygulamalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/8517) 946:947 

256.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Üçku-
yulardaki TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8520) 948:951 

257.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, İzmir'in kamu harca
malarından aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8523) 952:953 

258.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Sacır Deresi'ndeki kirli
liğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/8537) 954:956 

259.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölü'ne yönelik ça
lışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/8538) 957:958 

260.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Uluabat Gölü'ne yönelik 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun ce
vabı (7/8539) 959:960 

261.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ekonomik değeri olan 
atıkların bedelsiz alınmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8540) 961:962 

262.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, TRT'nin kurs, seminer gibi et
kinliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/8541) 963:964 

263.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki vakıf kiracıla
rının ödeme sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8542) 965:967 
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264.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'nin dışarıdan aldığı 

programlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/8543) 968:969 

265.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ülke tanıtımı için yapılan har
camaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın cevabı (7/8544) 970:973 

266.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki işsizliğe ve 
bazı asayiş sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 
cevabı (7/8550) 974:975 

267.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki yeşil alan ça
lışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8551) 976:977 

268.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki kömür satışına 
ve yeşil alanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
(7/8552) 978:980 

269.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TEKEL avukatlarına öde
nen vekâlet ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 
cevabı(7/8562) 981:983 

270.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, belediyelerin gelir ihti
yacına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8563) 984:985 

271.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TEKEL'de görev yapan 
bir başmüfettişle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8565) 986:987 

272.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/8567) 988:989 

273.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeden kad
roya geçen öğretmenlerin hizmet puanlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8573) 990 

274.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, geri çekilen bir ilaca iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8579) 991:992 

275.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Genç'teki deprem 
konutlarının eksikliklerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mustafa Demir'in cevabı (7/8584) 993:994 

276.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kekemelerin telefon gö
rüşmelerine indirimli tarife uygulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8586) 995:997 

277.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2007 yılında Genelkurmay Baş
kanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8588) 998:999 

278.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Sosyal Güvenlik Kuru
muna intikal eden kurum ve kuruluşların yönetimine ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8608) 1000:1002 
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279.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir derenin temizlen

mesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/8609) 1003 

280.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, orman yangınlarına ve ağaç
landırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/8610) 1004:1006 

281.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki orman yangın
larına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Ba
kanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8611) 1007:1010 

282.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Gebze Kaymakamlı
ğına yapılan kermes başvurularına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/8615) 1011:1012 

283.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, TSE Çorlu Şubesinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün'ün cevabı (7/8645) 1013 

284.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'da zirai ka-
zanç ve motorinden alınan vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8647) 1014:1015 

285.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, çocuk istismarı yapılan tele
vizyon programlarına, 

- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş'in, terk edilen ve SHÇEK'e 
verilen çocuklara, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından 
nakil yapan personele, 

- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kadınlara yönelik işlenen ci
nayetlere, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8648), 
(7/8738), (7/8793), (7/8794) 1016:1033 

286.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, GAP Eylem Planındaki su
lama projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı 
(7/8651) 1034:1039 

287.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 2007 yılında Genelkur
may Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8654) 1040:1042 

288.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Gölcük TOKİ konutları
nın teslimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8656) 1043:1046 

289.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, TOKİ borçlularına ödeme 
kolaylığı sağlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8664) 1047:1050 

290.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karacabey'deki bir göletin 
tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/8676) 1051 
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291.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Karacabey'deki bir barajın 

tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun 
cevabı (7/8677) 1052 

292.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir maden atık de
posunun çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/8678) 1053:1054 

293.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, sağlık yardımındaki 
bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in cevabı (7/8735) 1055:1056 

294.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, yeni istihdam paketine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/8736) 1057:1068 

295.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'ın diğer iller üzerinden 
Sınır Ticaret Merkezi uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan' in cevabı (7/8737) 1069:1070 

296.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş'in, TRT Türk'ün kurulum ve 
yayımının özel bir ajansa yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8739) 1071:1072 

297.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Dış İlişkiler ve Protokol 
Müdürlüğünde görevli bir müdür yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı 
(7/8742) 1073:1075 

298.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, AB Uyum Komisyonunun 
bir yurt dışı programına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8744) 1076:1077 

299.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir proje konusunda ba
sına demeç veren daire başkanına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8745) 1078:1079 

300.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir derginin dağıtımına izin 
verilmemesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Ve
kili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8746) 1080:1083 

301.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir soru önergesine verilen 
cevaba ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8758) 1084 

302.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ'nin süresi içinde ta
mamlanmayan projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8759) 1085:1101 

303.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Keçiborlu TOKİ proje
sindeki yer değişikliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8763) 1102:1106 

304.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kuyucak Gölünün korun
masına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı 
(7/8776) 1107:1108 
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305.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın

dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun cevabı (7/8778) 1109:1110 

306.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'nin Pekin Bürosuna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ce
vabı (7/8783) 1111:1112 

307.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TRT yöneticilerinin vefat 
eden bir personelin törenine katılmamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8784) 1113:1114 

308.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcı Bülent Arınç'ın cevabı (7/8785) 1115:1120 

309.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/8792) 1121:1123 

310.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydm'ın 
cevabı(7/8807) 1124 

311.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarımsal üretimde kullanı
lan elektrikten alınan vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8827) 1125 

312.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, amme alacaklarına uygula
nan gecikme zammı ve faizine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'in cevabı (7/8832) 1126 

313.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, reel sektörün kredilendiril-
mesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı 
(7/8845) 1127:1130 

314.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün'ün cevabı (7/8846) 1131:1132 

315.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/8857) 1133:1134 

316.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'in 
cevabı(7/8858) 1135:1137 

317.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
dan nakil yapan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8859) 1138:1139 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01'de açıldı. 
Başkanlık Divanı teşekkül etmemiş olduğundan, alınan karar gereğince Meclis Başkanı ve 

Başkanlık Divanı seçimini yapmak için, 4 Ağustos 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşime 15.02'de son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

No.: 131 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

4 Ağustos 2009 Salı 
Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/727) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2009) 

2.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/728) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2009) 

3.- Silah Kanunu Tasarısı (1/729) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Milli Savunma; Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.7.2009) 

4.- 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/730) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2009) 

5.- 29.6.2009 Tarihli ve 5920 Sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi (1/731) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.7.2009) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/732) (Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2009) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/733) 
(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.7.2009) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 
Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) 
(Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

- 2 6 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

9.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 
Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

10.- 28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun Olarak 
Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü 
Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli 
Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) 
(Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması ve Bu Anlaşmada Yapılan 1 Numaralı 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Milli Savunma ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

12.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/738) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, 
Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/739) (Çevre; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.7.2009) 

14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:24.7.2009) 

Teklifler 
1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/482) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.6.2009) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın; Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ile 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/483) (İçişleri; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.6.2009) 

3.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/484) (Milli Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009) 

4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un; 5272 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/485) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2009) 

5.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin 
Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/486) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2009) 
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6.- Konya Milletvekilleri Özkan Öksüz ve Hasan Angı'nın; Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/487) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4706 Sayılı Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/488) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2009) 

8.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in; 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu Maddesinin Sekizinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/489) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:2.7.2009) 

9.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 2 Milletvekilinin; Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/490) (Çevre; 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:3.7.2009) 

10.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/491) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi:6.7.2009) 

11.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/492) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi:8.7.2009) • 

12.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/493) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2009) 

13.- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; Pasaport Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/494) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2009) 

14.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin; Samsun İlimizin Havza İlçesine Altın Madalya 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/495) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2009) 

15.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/496) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi:23.7.2009) 

Tezkereler 
1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

2.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

3.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/861) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 
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4.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

6.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:30.6.2009) 

7.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:6.7.2009) 

8.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2009) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2009) 

10.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2009) 

11.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/869) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2009) 

12.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/870) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2009) 

13.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/871) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.7.2009) 

14.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/872) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

15.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/873) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

16.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/874) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 

17.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/875) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.7.2009) 
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18.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/876) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2009) 

19.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/877) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009) 

20.- Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/878) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009) 

21.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/879) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:22.7.2009) 

22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/880) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009) 

23.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/881) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009) 

24.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/882) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.7.2009) 

Raporlar 
1.- Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/325) 
(S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) (GÜNDEME) 

2.- Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/715) 
(S. Sayısı:418) (Dağıtma tarihi:4.8.2009) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
2.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
3.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1508) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 02/07/2009) 

4.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

5.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 
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6.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

7.-Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'deki yüksek öğrenim yurdu sorununa ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009) 

8.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen tebliğe ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1513) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/07/2009) 

9.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıttaki tavan fiyat uygulamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

10.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sulama yapamayan çiftçilerin borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21/07/2009) 

11 .-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

12.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

13.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldedeki KKKA vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

14.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcısı 

atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8862) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
2.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ekonomideki küçülmeye ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/8863) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
3.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, aile içi şiddetin önlenmesi konusundaki bazı 

düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8864) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
4.-Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8865) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
5.-Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli'deki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/8866) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
6.-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, araç kredisi borçlularına ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/8867) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
7.-İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, ülkeyi terk eden vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı 

soru önergesi (7/8868) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
8.-İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizletilmesine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8869) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 
9.-Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Amanos Dağlarındaki tabiat varlıklarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8870) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 
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lO.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer İlçesinde sağlık tesisi olarak ayrılan bir alanın 
TOKİ'ye devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8871) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02/07/2009) 

11 .-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, ekonomik krize ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/8872) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

12.-Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, ehliyet ve pasaport harçlarına yapılan zamma ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8873) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

13.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de bazı köylere hizmet 
götürülmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8874) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/07/2009) 

14.-Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'deki tarla yollarının iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

15.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir arsa alımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/8876) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

16.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, kaçak mazot ticaretinden dolayı uygulanan yaptırımlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8877) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

17.-Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, fındık alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/8878) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

18.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Uygur Türklerinin haklarının savunulmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8879) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

19.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul Boğazına yapılacak üçüncü köprüye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8880) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

20.-Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, üniversite harçlarına zam yapılmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8881) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

21.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Çekirge Çocuk Hastanesinin kapatılacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8882) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

22.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, üniversite harçlarına yapılan zamlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8883) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

23.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında 
ziyaretçi taşıma ve alan hizmeti işinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/8884) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

24.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

25.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, yerli mermer ve taş kullanımının desteklenmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8886) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009) 

26.-İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Dünya Uygur Kurultayı Başkanına vize verilmemesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8887) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009) 

27.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yüksek öğrenim harçlarındaki artışa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8888) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009) 
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28.-Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, üniversite harçlarına yapılan zamma ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8889) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/07/2009) 

29.-Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, ikinci öğretim ücretlerine yapılan 
artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8890) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

30.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'daki teşvik uygulamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8891) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

31 .-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversitelerdeki eğitim çalışanlarının görevde 
yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8892) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/07/2009) 

32.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8893) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

33.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, basına yansıyan bir soruşturma belgesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8894) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

34.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ergenekon Soruşturmasında bir avukatın ofisinde yapılan 
aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

35.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, yapılmayan KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8896) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

36.-Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8897) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

37.-Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, mevzuata aykırı olarak yeşil kart verilmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8898) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

38.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, emeklilerin ekonomik sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8899) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

39.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

40.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8901) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

41 .-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

42.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

43.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

44.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/8905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

45.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ABD'deki iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8906) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

46.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İsrail ile ilişkilere ve Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 
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47.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İsrail'e gönderilen özel temsilciye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

48.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sağlık alanında kullanılan bir yazılıma ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

49.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

50.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, gezilerde dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

51.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, emekli aylıklarına yapılan zama ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

52.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Başbakanlık örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

53.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8914) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

54.-Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, işçilerin özlük hakları konusundaki bir kararnameye 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8915) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

55.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nm, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8916) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

56.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konutlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8917) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

57.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Afganistan'da hayatını kaybeden TSK personeline ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8918) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

58.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te suya yapılan zama ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8919) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

59.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, soruşturma konusu olan bir belgeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8920) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

60.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir ailenin yardım ihtiyacına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 

61.-Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'in, Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/8922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 

62.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, belediyelerin SGK'ya olan borçlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8923) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

63.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, DHMİ'nin personel alım ilanındaki değişikliğe ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8924) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

64.-Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 
Modeli Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8925) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23/07/2009) 

65.-İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, pankart açma ve diğer protestolara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 
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66.-İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, kanun yararına bozma istenen davalara ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8927) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

67.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van'daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8928) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

68.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nevşehir'deki icra takiplerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8929) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

69.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Kütahya'daki icra takiplerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8930) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

70.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Niğde'deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8931) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

71.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetlerine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8932) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

72.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nm, ölen bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/8933) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

73.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, pişmanlık yasalarından faydalananlara ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8934) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

74.-Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şanlıurfa Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen 
bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8935) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

75.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, en uzun süreli tutukluya ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8936) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

76.-Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, hakkında soruşturma veya dava açılan hakim ve 
savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8937) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

77.-İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8938) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

78.-Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kanser hastası olan üç hükümlünün dosyasının 
Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8939) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

79.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bir öğrencinin vefatıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8940) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

80.-Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakıf şirketlerine 
verdiği ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8941) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/07/2009) 

81 .-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir alanda bulunan kemiklerin kimliklendirilmesine 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

82.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bir iddiaya ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

83.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, hakimler ve savcılar kararnamesine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 
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84.-Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararname 
çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8945) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

85.-Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un, sağlık sorunu olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8946) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009) 

86.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kanser hastası olan bir hükümlünün durumuna 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

87.-Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Kocaeli'deki afete maruz bölgeye ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8948) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

88.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bazı illerdeki sel afetine ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8949) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

89.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, huzurevi aidatlarına yapılan zama 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8950) (Başkanlığa geliş tarihi: 
01/07/2009) 

90.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8951) (Başkanlığa geliş tarihi: 
01/07/2009) 

91.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, SGK'ya vekalet akdi yoluyla sözleşmeli avukat 
alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8952) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 02/07/2009) 

92.-Bahkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emekli maaşları arasındaki farklılıklara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8953) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/07/2009) 

93.-Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, huzurevi aidatlarına yapılan zama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8954) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/07/2009) 

94.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediye işçilerinin sendika değişikliklerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8955) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/07/2009) 

95.-İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Tuzla Tersanelerindeki iş kazalarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8956) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10/07/2009) 

96.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, iş kazası raporu alan bir kişinin durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8957) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/07/2009) 

97.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emekli aylıklarına zam yapılmasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

98.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarımsal ürün bedellerinden kesilen BAĞ-KUR payına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8959) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/07/2009) 
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99.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Palandöken Barajına atık dökülmesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8960) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

lOO.-Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Çerkezköy'de özel izinle açılan kuyu bulunup 
bulunmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8961) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 02/07/2009) 

101.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir köye gölet yapımına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8962) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

102.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir taşocağı işletmesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8963) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

103.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir sulama birliğindeki seçime ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8964) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

104.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, devredilen bir santrale ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8965) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

105.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Kumköy HES tesisinin devir bedeline ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8966) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

106.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, gemilerden atık alınmasına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8967) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

107.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, DSİ'nin Dicle'ye kontrolsüz su bırakmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8968) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

108.-Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, Kumköy Hidroelektrik Santralinin devir bedeline 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8969) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/07/2009) 

109.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, GAP Bölgesindeki sulanabilir alana ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

110.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, atık yağ toplanmasına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

111 .-İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, yollardaki hayvan ölülerine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8972) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009) 

I12.-Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Akyaka'daki sulama kanallarının işletilmesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8973) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009) 

113.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kura Nehrine yönelik bir projeye ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

114.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, yeni bir TRT kanalına ve TRT'ye personel 
alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 
(7/8975) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

115.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TRT yayınlarının belli bir süre kesilmesine yol açan 
olayın soruşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı 
soru önergesi (7/8976) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

- 3 7 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

116.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, özel bir kanaldaki bir yarışma programına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8977) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

117.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, hakkında soruşturma açılan bir TRT muhabirine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8978) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 03/07/2009) 

118.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'ye mütercim spiker alımıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 
(7/8979) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

119.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'ye atanan bir kişiye ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8980) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 08/07/2009) 

120.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Basın İlan Komisyonunda yerel basının temsiline 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8981) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

121.-Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, TRT-7 koordinatörlüğüne atanacağı öne 
sürülen bir kişiye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru 
önergesi (7/8982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

122.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav depreminde zarar gören vakıf eserlerinin 
onarımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi 
(7/8983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

123.-Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'nin bir yönetmelik değişikliğine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8984) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/07/2009) 

124.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamu bankalarının Irak'ta şube açmalarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8985) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 02/07/2009) 

125.-İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, dağıtım yetki belgesi iptal edilen bir içkiye ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8986) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09/07/2009) 

126.-Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz'ın, Tütün Fonu kesintilerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8987) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21/07/2009) 

127.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir grubun kağıtlarının borsa işlemlerinin 
durdurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi 
(7/8988) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

128.-İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunun Halkbank 
raporundaki tespitlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru 
önergesi (7/8989) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 
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129.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kamu yatırımlarının artırılmasına ilişkin 
Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8990) (Başkanlığa geliş tarihi: 
01/07/2009) 

130.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kamu 
yatırımlarının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8991) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

131.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, GAP Bölgesindeki sulanabilir alana ilişkin Devlet 
Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

132.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, KOP Projesine ilişkin Devlet Bakanından 
(Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

133.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Devlet Bakanından 
(Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8994) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

134.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, TÜBİTAK yayınlarının abonelik sistemindeki 
aksaklıklara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8995) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 01/07/2009) 

135.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Medeniyetler İttifakı Projesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8996) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

136.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Heybeliada Ruhban Okuluna ilişkin Devlet 
Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/8997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

137.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, AB fonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen 
Bağış) yazılı soru önergesi (7/8998) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

138.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu illerindeki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8999) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

139.-Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğünün bazı uygulama ve harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı 
soru önergesi (7/9000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

140.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, dava sonucu görevine iade edilen kamu görevlilerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9001) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/07/2009) 

141.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'da Gümrük Müdürlüğü ihtiyacına ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9002) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

142.-İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, bir projeye ve emeklilerin hayat kalitesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9003) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/07/2009) 

143.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, engelli çocukların eğitimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9004) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

144.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, çocuk haklan konusunda hazırlanması gereken bir 
rapora ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9005) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/07/2009) 
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145.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Azerbaycan'la ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9006) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

146.-İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri konutunun kullanımına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

147.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Eti Maden İşletmelerinin faaliyet raporuna ve 
gereksiz kağıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru Önergesi (7/9008) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

148.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir merada hammadde üretim izni verilmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9009) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

149.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9010) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

150.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Bolu Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9011) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

151.-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Van'daki sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9012) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

152.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir petrol sahasındaki köy yollarının iyileştirilmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9013) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

153.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki bir yolda bariyer çalışmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

154.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Cumhuriyet Meydanına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

155.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki bir caddeye ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9016) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

156.-Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari-Van karayolundaki araç kontrollerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

157.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

158.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, OHAL Bölgesinde boşaltılan köy ve mezralara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

159.-İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, araçta kapalı kalarak ölen bomba arama köpeklerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

160.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

161.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

162.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

163.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, OHAL Bölgesinde yaralanan ve hayatını 
kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9024) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/07/2009) 
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164.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

165.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, İstanbul trafiğindeki bazı sorunlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/07/2009) 

166.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a kaçak arı getirilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9027) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

167.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır-Silvan'daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9028) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

168.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'm içme suyu şebekesinin yenilenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9029) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

169.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki mayınların temizlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

170.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların 
tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9031) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/07/2009) 

171.-İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, OHAL kapsamında yerleşim yerleri üzerinde 
kullanılan yetkilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9032) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/07/2009) 

172.-Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir güvenlik görevlisi hakkındaki iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9033) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

173 .-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, metrobüs uygulamasındaki sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9034) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

174.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, insan kaçakçılığına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9035) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

175.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çankırı'daki bazı çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9036) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

176.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çankırı'daki bir caddenin durumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

177.-Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, bir öğrenci taşıma ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

178.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şanhurfa'daki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

179.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'da tutuklanan bazı kişilere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

180.-Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Saray ilçesinde su temin sahasında ocak olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9041) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/07/2009) 

181.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van İli Yerinden Olmuş Kişiler Hizmet Sunumuna Dair 
Eylem Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/9042) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13/07/2009) 
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182.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, "Ak" adı ile bir parti kurulup kurulmadığına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9043) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

183.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Yozgat'taki katı atık depolama tesisinin yol açtığı 
sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9044) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14/07/2009) 

184.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir cenaze törenindeki gözaltı olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

185.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, İstanbul'da suya yapılan zamma ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

186.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 
bir alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9047) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/07/2009) 

187.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'de yapılan tramvay hattına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

188.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 
toplu taşımacılıktaki bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9049) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

189.-Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Bolu Valisinin açıklamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9050) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

190.-Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir protesto eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/9051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

191.-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul'daki su yönetimine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9052) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 

192.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir soruşturmayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9053) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

193.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9054) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

194.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'deki korsan taşımacılığa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9055) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

195.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'deki bir mahallenin içme suyu şebekesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9056) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

196.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Doğubeyazıt'taki bir mahallenin içme suyu 
şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9057) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

197.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'daki iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9058) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

198.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Solhan'daki bir mahallenin yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

199.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır'daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 
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200.-K.ars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars'taki bazı altyapı eksiklerine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9061) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009) 

201 .-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Burdur Valisinin Başbakanın oğlunu uğurlamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

202.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kırıkkale Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

203.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kastamonu-Çatalzeytin'de selden zarar gören yollara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

204.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planında Perge'nin durumuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9065) (Başkanlığa geliş tarihi: 
01/07/2009) 

205.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'da baraj suları altında kalacak tarihi eserlere 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9066) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02/07/2009) 

206.-İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta Çocuk Kütüphanesinin kapalı tutulmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9067) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07/07/2009) 

207.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'm, İstanbul'daki konser salonu eksikliğine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9068) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

208.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yabancı turistlere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

209.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Harran'daki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

210.-Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, bir konsere yönelik protestoya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9071) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

211.-İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, termal turizm ve SPA hizmeti veren tesislere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9072) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

212.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Yüzen Ada'nın yol ve dinlenme tesisi 
ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9073) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

213.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'daki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9074) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

214.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Harran Ovası ve Balıklı Gölün korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9075) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

215.-Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeye ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9076) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

216.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, akaryakıt sektöründe vergi indirimi 
uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9077) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02/07/2009) 
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217.-Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Menderes EDAŞ'm işletme hakkının devredilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

218.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, programsız elektrik kesintilerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9079) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

219.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir THY yolcusunun yaralandığı olaya ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9080) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

220.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl'de Hazineye intikal eden yapı ve tesislere 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

221.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haczedilen araç sayılarına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9082) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

222.-İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Norveç'li emekliler için bakım merkezleri kurulacağı 
haberlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9083) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/07/2009) 

223.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Özrürk'ün, futbolcuların vergi beyanlarına ve futbol 
kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9084) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14/07/2009) 

224.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, akaryakıttaki vergi artışına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9085) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

225.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, turizm alanında yapılan bir KDV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

226.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Özrürk'ün, akaryakıttaki ÖTV zammına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

227.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akaryakıta yapılan ÖTV zammına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

228.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki köylerin su temininde 
kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9089) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/07/2009) 

229.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

230.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'daki trafoların yenilenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

231.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Atatürk Üniversitesinin çevre düzenlemesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

232.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İLKSAN'ın mali durumuna ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9093) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

233.-İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, öğretmenlerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

234.-İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın, öğretim yılma hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 
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235.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücretleri konusundaki bir 
düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9096) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/07/2009) 

236.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9097) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

237.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir öğretim görevlisine yapıldığı iddia edilen 
uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9098) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07/07/2009) 

238.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Selçuk Üniversitesinin bir taşınmazı üzerindeki 
tasarruflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9099) (Başkanlığa geliş tarihi: 
07/07/2009) 

239.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, üniversite harçlarına yüksek zam yapılacağı 
haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9100) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/07/2009) 

240.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9101) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

241 .-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir meslek yüksekokulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9102) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

242.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köye lise yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9103) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

243.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çankırı'nın Orta ilçesine fakülte açılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

244.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir ders kitabındaki yanlışlığa ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9105) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

245.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, intihalden soruşturma geçiren öğretim üyelerine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9106) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

246.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Üniversitesinde bir fakülte açılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9107) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

247.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Dicle Üniversitesine bir fakülte açılmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9108) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

248.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bir ders kitabında yapılan değişikliklere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9109) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

249.-Amasya Milletvekili Hüseyin ÜnsaPın, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9110) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

250.-Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eğitimdeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

251.-Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, üniversite harçlarına yapılan zamma ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9112) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 
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252.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da yükseköğrenim yurdu yapımına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9113) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

253.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

254.-Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, Gazi Üniversitesinin ihaleye konu bir 
arsasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9115) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/07/2009) 

255.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 

256.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, yükseköğretim sistemine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2009) 

257.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Öğretmenevinin yapımına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

258.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Fırat Üniversitesinin ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

259.-Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
Kars'taki teşkilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9120) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/07/2009) 

260.-Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, YÖK ve yükseköğretim sistemine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9121) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

261.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, GAP Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinin 
ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9122) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/07/2009) 

262.-İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, askeri tesislerdeki rütbe bazlı uygulamalara ve 
bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9123) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/07/2009) 

263.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı 
iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9124) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16/07/2009) 

264.-İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9125) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

265.-İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir'deki bir hastanede yaşanan bebek ölümlerine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9126) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

266.-Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, bir hastanenin internet sitesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

267.-Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 
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268.-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığına 
etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9129) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02/07/2009) 

269.-Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Ortaca Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9130) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

270.-Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Aksu Sağlık Ocağının yetersizliğine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9131) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

271 .-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bir aşı ve serumun teminine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

272.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, KKKA'dan vefat eden OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu öğrencisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9133) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07/07/2009) 

273.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari Devlet Hastanesinin diyaliz doktoru 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9134) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09/07/2009) 

274.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, havuzların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

275.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köye sağlık ocağı yapımına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

276.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bir ilacın KKKA tedavisinde kullanımına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

277.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'in, Şanlıurfa'daki bir hastanede yaşanan bebek 
ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9138) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/07/2009) 

278.-Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, Devrek Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9139) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

279.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Dörtçelik Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

280.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Genç'te yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9141) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

281.-Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, aile hekimlerinin özlük haklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9142) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/07/2009) 

282.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9143) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24/07/2009) 

283.-İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta'da kanser vakalarındaki artışa ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 
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284.-Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, seramik ürünlerin üretimindeki teşvike ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

285.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Ahlat Küçük Sanayi Sitesi esnafının borçlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9146) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

286.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şanlıurfa OSB'deki su sorununa ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9147) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

287.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

288.-Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

289.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, bazı unvanlardaki personelin özlük 
haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9150) (Başkanlığa geliş tarihi: 
03/07/2009) 

290.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, TMO'nun alımlarına ve çiftçilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9151) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 08/07/2009) 

291 .-Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, fındık piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9152) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

292.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO'nun buğday alım fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9153) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2009) 

293.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kaçak hayvan ve et miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9154) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

294.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Balıkesir'de doludan zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9155) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16/07/2009) 

295.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, bir kooperatif başkanı hakkındaki iddialara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9156) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16/07/2009) 

296.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
yönetimine ve personel alım sınavına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/9157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

297.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, bir soruşturma raporuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

298.-Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Beypazarı'nda doludan kaynaklanan zarara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9159) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/07/2009) 

299.-Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, transgenetik bitki ve ürün ithalatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 
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300.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır TMO'daki elektrik rampası sorununa 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9161) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

301 .-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Harran Ovasındaki bir tarım alanının iskana açılacağı 
haberlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9162) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/07/2009) 

302.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erciş-Patnos ve Patnos-Ağrı yollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

303.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Safranbolu-Karabük yolundaki çalışmalara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/07/2009) 

304,-Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9165) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

305.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Devrek-Ereğli karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9166) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/07/2009) 

306.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, 3. Boğaz Köprüsü projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9167) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/07/2009) 

307.-Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğindeki engelliler 
aleyhindeki değişikliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9168) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06/07/2009) 

308.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van-Gürpınar yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

309.-Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun, Felahiye bağlantılı iki karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

310.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya-Beyşehir bölünmüş yol yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9171) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/07/2009) 

311 .-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı arasındaki yol 
sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9172) (Başkanlığa geliş tarihi: 
08/07/2009) 

312.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Düzce-Yığılca yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/9173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

313.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Toptepe-Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9174) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/07/2009) 

314.-Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, Havza-Merzifon karayolundaki sorunlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9175) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

315.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir telefon dinleme iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/07/2009) 

316.-Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, Tirebolu Balıkçı Barınağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/9177) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 
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317.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TCDD taşınmazlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9178) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2009) 

318.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/07/2009) 

319.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'daki karayolu çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2009) 

320.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Sakarya-Pamukova Mekece Köyündeki trafik 
düzenlemesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9181) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22/07/2009) 

321 .-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ Havaalanının gece uçuşlarına açılmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

322.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ'daki yol ve köprü çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/07/2009) 

323.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9184) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

324.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, havuzların denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9185) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/07/2009) 

325.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuda işe başlatılan şehit yakınlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/9186) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09/07/2009) 

326.-îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Burdur Valisi'nin Başbakan'm oğlunu uğurlamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9187) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/07/2009) 

327.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TOKİ Yapracık projesinde alınan giriş aidatlarına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9188) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/07/2009) 
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4 Ağustos 2009 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112'nci Birleşimini açıyorum. 
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 

1.- TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal 
Toptan 'a, 23 'üncü Dönemin başından bu güne kadar yapmış olduğu hizmetler ve çalışmalar için 
teşekkür ettiğine; kendisiyle birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğuna ve bundan sonraki siyasi 
yaşamında başarı, sağlık ve mutluluk dilediğine ilişkin konuşması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçmeden önce, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'a, 23'üncü Dönemin başından bugüne kadar yapmış 
olduğu başarılı hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, kendisiyle 
birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bundan sonraki siyasi yaşamında 
başarılar, sağlık ve mutluluk diliyorum. (Alkışlar) 

Toplantı yeter sayısı vardır. 
IV.- SEÇİMLER 

/.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi 
BAŞKAN - Şimdi gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız. 
Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; müracaat sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23. döneminde 2. defa seçilecek Meclis Başkanlığı seçimine 

başkan adayı olarak katılmak istiyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve İç Tüzük gereğince TBMM Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum. Gereğini 

saygılarımla arz ederim. 
Münir Kutluata 

Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Sayın 
Münir Kutluata'yı aday gösteriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Yılmaz Tankut AkifAkkuş Hasan Özdemir 

Adana Mersin Gaziantep 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 94 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 10 uncu maddeleri uyarınca, 23. Dönem İkinci 

Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekili Sayın İlhan Kesici'nin 
adaylığını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Hakkı Süha Okay Mustafa Özyürek 
Ankara İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına adayım. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ali Şahin 
Antalya 

(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23. Dönemin 2. dönem Meclis Başkanlığına adaylığımı koyuyorum. 
Saygılarımla. 

Hasip Kaplan 
Şırnak 

(DTP sıralarından alkışlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 23. Dönem İkinci Devre TBMM Başkan 
Adayı olarak, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin'in adaylığını arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Aksu Haluk İpek 
İstanbul Ankara 

Edibe Sözen Nükhet Hotar 
İstanbul İzmir 

Bülent Gedikli Şükrü Ayalan 
Ankara Tokat 

Reha Denemeç İdris Naim Şahin 
Ankara İstanbul 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ 
Giresun Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 23. Dönem İkinci Devre TBMM Başkan 

Adayı olarak, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin'in adaylığını arz ve teklif ederiz. 

M. Necati Çetinkaya 
Elâzığ 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

A. Edip Uğur 
Balıkesir 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Bülent Arınç 
Manisa 

Ramazan Başak 
Şanlıurfa 

Mustafa Kabakçı 
Konya 

Akif Gülle 
Amasya 

Ali İhsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 

Mehmet Sait Dilek 
İsparta 

Mehmet Müezzinoğlu 
İstanbul 

Kutbettin Arzu 
Diyarbakır 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 23. Dönem İkinci Devre TBMM Başkan 

Adayı olarak, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin'in adaylığını arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Ziya İrbeç Fatoş Gürkan Ahmet Aydın 

Antalya Adana Adıyaman 
Abdülkerim Aydemir Faruk Koca Abdurrahman Arıcı 

Ağrı Ankara Antalya 
Mevlüt Çavuşoğlu Sadık Badak Yusuf Coşkun 

Antalya Antalya Bingöl 
Fatih Metin Muhyettin Aksak Halil Mazıcıoğlu 

Bolu Erzurum Gaziantep 
Rüstem Zeydan Veysi Kaynak 

Hakkâri Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanlığı için gösterilen aday adları, soyadlannın alfabetik sırasına 

göre mühürlü birleşik oy pusulası şeklinde bastırılmıştır. Adayların adlarını bu sıraya göre okuyorum: 
Sayın Kamer Genç, Sayın Hasip Kaplan, Sayın İlhan Kesici, Sayın Münir Kutluata, Sayın 

Mehmet Ali Şahin. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa'mızın 94'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan 

seçimi gizli oyla yapılacaktır. 
Başkan seçilebilmek için, ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu, yani 367 oy, 

üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 276 oy aranacaktır; üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve 
dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üye, 

Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- hükümet sırasındaki kâtip üye ise İzmir'den 
başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekiline mühürlü birleşik oy 
pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını ad cetvelinden işaretleyecektir. 

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy 
kabinine girecek, oy pusulasında adlan yazılı adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın adının 
önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip, oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra, 
Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: 
1) Oy kullanılırken, adaylardan sadece birinin adının önündeki kutucuk işaretlenecektir. Birden 

fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 
2) Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri 

kullanacaklardır. 
3) Oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya 

kabindeki kalemlerden başka renkli bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. 
Geçerli oy, tercihi belirten çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır. 
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Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum. 
Birinci oylamada kullanılacak tek mühürlü birleşik oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere 

teslim edilsin. 
Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir Tasnif 

Komisyonu tespit ediyorum: 
Sayın Kemalettin Nalcı, Tekirdağ? Burada. 
Sayın Kayhan Türkmenoğlu, Van? Burada. 
Sayın Cüneyt Yüksel, Mardin? Burada. 
Sayın İsmail Katmerci, İzmir? Burada. 
Sayın Erkan Akçay, Manisa? Burada. 
Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon 

sıralarındaki yerlerini alacaklardır. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanmasına başlandı) 
Fatma Salman Kotan... 
Ruhi Açıkgöz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
Sayın Başkan, bu seçimin ciddi olabilmesi için üyelerin tek tek oraya gitmesi lazım. Oyları 

kontrol ediyorlar. Öyle şey olur mu? Kalabalık olmaz, tek tek hücrelere girmeleri lazım. Lütfen, ciddi 
bir seçim yapalım. 

Yani, gizli oy olmuyor efendim. Böyle, orada oy kullanan kişiyi gözetlemek suretiyle oy 
kullanılmaz. Ciddi oylama olması lazım. 

BAŞKAN-Bir dakika... 
Duymuyorum Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, milletvekilleri dışarıdan gözetliyor, kime oy 

kullandığını görüyorlar. Lütfen, oy kullanma işleminin gizliliğini sağlayın efendim. Kimse de arkadan 
gözetlemesin. 

BAŞKAN - Peki Sayın Genç. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oy kullanmayan sayın milletvekilleri varsa oylarını kullansınlar lütfen. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
Tasnif komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Tasnif komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: Sayın Kemalettin Nalcı, Tekirdağ 

Milletvekili; Sayın Kayhan Türkmenoğlu, Van Milletvekili; Sayın Cüneyt Yüksel, Mardin 
Milletvekili; Sayın İsmail Katmerci, İzmir Milletvekili; Sayın Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (1.) tur oylamaya 535 üye katılmış 

ve neticede aşağıda adı yazılı sayın adaylar karşısında gösterilen oyları almıştır. 
Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 

Üye 
Kemalettin Nalcı 

Tekirdağ 
Üye 

İsmail Katmerci 
İzmir 

Mehmet Ali Şahin 
İlhan Kesici 
Münir Kutluata 
Hasip Kaplan 
Kamer Genç 
Boş 
Geçersiz 
Toplam 

Üye 
Kayhan Türkmenoğlu 

Van 

: 315 oy 
: 96 oy 
: 70 oy 
: 25 oy 
: 11 oy 
: 12 oy 
: 6 oy 
: 535 oy (Alkışlar) 

Üye 
Cüneyt Yüksel 

Mardin 
Üye 

Erkan Akçay 
Manisa 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
seçiminde Anayasa'mn 94'üncü maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.21 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Şimdi, Meclis Başkanlığı seçimi için ikinci oylamaya başlıyoruz. 
Bu oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu, yani 367 oy aranacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ad okunma işlemi başladığında il il gelinirse sıkışma olmaz, itirazlara 
mahal olmaz, seçim daha sağlıklı olur. 

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif 
komisyonunu tespit ediyorum. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğluk burada mı? Yok. 
Artvin Milletvekili Sayın Metin Arifağaoğlu burada mı? Burada. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Cumali Durmuş burada mı? 
Uşak Milletvekili Sayın Mustafa Çetin? Burada. 
Ankara Milletvekili Sayın Hakkı Süha Okay? Neyse, sizi muaf tutalım. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Domaç burada mı? Burada. 
İstanbul Milletvekili Sayın Esfender Korkmaz? Burada. 
Kilis Milletvekili Sayın Hüseyin Devecioğlu burada mı? 
Sayın Şandır çıktı ama onu da muaf tutuyorum. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin Pazarcı? 
Konya Milletvekili Sayın Hasan Angı burada mı? 
Trabzon Milletvekili Sayın Asım Aykan? Burada. 

Sayın Milletvekilleri, Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon 
sıralarındaki yerlerini alacaklardır. 

Lütfen ikinci oylamada kullanılacak zarflar ve iki mühürlü birleşik oy pusulaları kâtip üyelere 
verilsin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, bu oylamanın gizliliğine riayet edin. Bakanlar 
Kurulu sırasını boşaltın çünkü orada oylar kontrol ediliyor. Olmaz efendim. Rica ediyorum, tek tek 
orada, uzakta kullansınlar efendim. Açık, orada, gizleniyor, oylar gözetleniyor Sayın Başkanım. Gizli 
oydur, gizli oyun gereğini yapın. 

BAŞKAN - Sayın Genç, oradaki kalabalığı engelleyeceğim, yalnız kabinlerin içinde 
kullanılıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Kontrol ediyorlar... Dışarıdan kontrol ediyorlar. 
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BAŞKAN - Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Oy kullanmayan sayın üye var mı? 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar. 
Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Esfender 

Korkmaz, Artvin Milletvekili Sayın Metin Arifağaoğlu, Trabzon Milletvekili Sayın Asım Aykan, 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Domaç, Uşak Milletvekili Sayın Mustafa Çetin. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (2.) tur oylamaya 531 üye katılmış 

ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar karşılarında gösterilen oyları almışlardır. 
Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 
Üye Üye Üye 

Metin Arifağaoğlu Mustafa Çetin Mehmet Domaç 
Artvin Uşak İstanbul 
Üye Üye 

Esfender Korkmaz Asım Aykan 
İstanbul Trabzon 

Mehmet Ali Şahin 
İlhan Kesici 
Münir Kutluata 
Hasip Kaplan 
Kamer Genç 
Boş 
Geçersiz 
Toplam 

322 oy 
96 oy 
71 oy 
20 oy 

: 8 oy 
10 oy 
4 oy 

531 oy 
BAŞKAN - Bu sonuca göre ikinci oylamada da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

seçiminde Anayasa'nın 94'üncü maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır. 
Alınan karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelikleri 

seçimini yapmak için 5 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.48 

1 
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V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara 

ilişkin Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu 'ndan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı 
(7/7336) Ek cevap* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet BakarT' .'ayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygıları m la.04.03.2009 

i Güvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun İstisnai memurluğu düzenleyen 59'uncu 

maddesinde ilgili kurumlar ve kadrolar sayılarak, söz konusu kadrolara "bu Kanunun atanma, 

sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın 

tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle 657 sayılı Kanunun' 59'uncu 

maddesinde anılan kadrolara sınav şartı aranmaksızın kaç atama yapılmıştır? 

2. Anılan yıllar itibariyle 657 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinde anılan kadrolara 

sınav şartı aranmaksızın atanan personelden 657 sayılı Kanunun 74'ncü maddesi uyarınca 

başka kamu kurumlarına geçiş yapan personel sayısı kaçtır? 

3. Anılan yıllar itibariyle anılan kanunun ilgili maddesi uyarınca belediyelerin özet 

kalem müdürü kadrosuna ataması yapılan personelden 657 sayılı Kanunun 74'ncü maddesi 

uyarınca başka kamu kurumlarına geçiş yapan personel sayısı kaçtır? 

(*) 7/7336 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 14/4/2009 tarihli 76. Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006- \ G0& O S . . ^ 7 2 0 0 9 
KONU : Soru Önergesi 7/7336 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: a) TBMM Başkanlığının, 25.03.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/7336-12209/25988 sayılı yazısı. 

b) Devlet Personel Başkanlığının 02.07.2009 tarih ve B.02.1.DPB.0.10.00-10802 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'e ait 7/7336 sayılı yazılı soru önergesine ek 
cevap hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayatr^av; HayaTi^U^-ZICI 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.10.00.«e-/o^O,2 O ^ / / /2009 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI ) 

İlgi: a) 31/03/2009 tarihli ve B.02.0.005/72 I sayılı yazı, 
b)07/04/2009 tarihli ve B.02.1 .DPB.0.10.00.00/6790 sayılı yazı, 
c) 26/05/2009 tarihli ve 1200.001/134 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Devlet Bakanlığına tevcih ettiği, 7/7336 
esas no'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgiler ilgi (a) yazı ile 
istenmişti. 

Söz konusu Soru Önergesinin cevabına yönelik olarak hazırlanan bilgiler ilgi (b) yazı 
ile ekte takdim edilmiş ve İçişleri Bakanlığından gelecek ilave bilgilerin de bilahare Devlet 
Bakanlığına sunulacağı ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığından önceki verilere ilave olarak ilgi 
(c) yazı ile intikal eden bilgiler de eklenmek suretiyle hazırlanan cevap ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

TT.C 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

E K : TARİH : O 2 . . 0 ^ . a o û 3 
Soru Önergesi cevabı SAYI ; /£>OS 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/7336 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluğu düzenleyen 59' uncu 
maddesinde ilgili kurumlar ve kadroların sayıldığından ve söz konusu kadrolara "bu Kanunun 
atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı 
olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir" hükmüne yer verildiğinden 
bahisle tevcih edilen sorular ve cevapları aşağıdadır. 

Soru 1: 2002- 2009 Yılları arasında ve yıllar itibariyle 657 sayılı Kanunun 59'uncu 
maddesinde anılan kadrolara sınav şartı aranmaksızın kaç atama yapılmıştır? 

Soru 2: Anılan yıllar itibariyle 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde anılan 
kadrolara sınav şartı aranmaksızın atanan personelden 657 sayılı Kanunun 74'ncü 
maddesi uyarınca başka kamu kurumlarına geçiş yapan personel sayısı kaçtır? 

Cevap 1-2: Kamu kurum ve kuruluşlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesi (istisnai kadrolara atanma) ve 92 nci maddesi (istifa sonrası yeniden atanma) 
çerçevesinde verilen açıktan atama izni sayılarının yıllar itibariyle dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir. İzin verilen söz konusu kadroların kaç adedine atama yapıldığı ve bu şekilde 
ataması yapılan personelden kaç adedinin diğer kurumlara geçiş yaptığı hususunda Devlet 
Personel Başkanlığında bilgi bulunmamaktadır. 

Açıktan atama 
izni 
İstifa Sonrası 
Yeniden 
Atanma (DMK 
92. MdX 
İstisnai 
Kadrolara 
Atanma (59. 
Md) 
Genel Toplam 

2003 

1.847 

38 

1.885 

2004 

1.924 

43 

1.967 

2005 

634 

29 

663 

2006 

930 

27 

957 

2007 

2.150 

137 

2.287 

2008 

3.231 

82 

3.313 

Toplam 

10.716 

356 

11.072 

Soru 3:Anılan yıllar itibariyle anılan kanunun ilgili maddesi uyarınca belediyelerin özel 
kalem müdürü kadrosuna ataması yapılan personelden 657 sayılı Kanunun 74' ncü 
maddesi uyarınca başka kamu kurumlarına geçiş yapan personel sayısı kaçtır? 

Cevap 3: İçişleri Bakanlığından alınan cevabi yazıda; 

2002-2009 yılları arasında belediyelerdeki istisnai kadrolara ataması yapılanlardan 
73"ünün 657 sayılı Kanunun 74 iiııcii maddesine göre başka kurum ve kuruluşlara geçtiği 
anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişin-. 
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2.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş 'in, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7635) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

A-4^ 
Yılmaz ATEŞ l 

takara Milletvekili 
Ülkemizde son zamanlarda artarak yaygınlaşan telefon dinlemeleri ve bu 

dinlemelerin yasal olmayan şekilde yazılı ve görsel medyada deşifre edilmesi, 
vatandaşlarımız arasında ciddi endişeye neden olmaktadır. 

Anayasamızın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22. maddesi herkesin haberleşme 
özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir ve bu özgürlüğün temelinin gizlilik olduğunu vurgular. 
Benzer şekilde, Türk Ceza Kanunu'da (TCK) özel hayatın korunmasıyla ilgili 
düzenlemelerde izinsiz biçimde görüşmelerin kaydedilmesini ve bu kayıtların 
yayınlanmasını suç olarak kabul eder. 

Yapılan dinlemeler ve bu dinlemelerin medyada yer alması konusunda bu güne 
kadar somut önlemler alınamaması, en yetkili ağızlardan "Yanlış işiniz, yasal olmayan 
işiniz yoksa dinlenmekten korkmayın" şeklindeki açıklamalar, telefon dinlemeleri 
konusunda hükümetin görüşünü yansıtması açısından düşündürücü bir örnektir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1 - Son beş yıl içerisinde yıllar itibarıyla, kaç yurttaşımız dinlenmiştir? Bu 
dinlemeler hangi güvenlik birimleri tarafından yapılmıştır? illere göre dağılımı 
nedir? 

2- Bu dinlemelerden kaçı terör ve organize suçlarla ilgilidir? 

3- Dinlenilen kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır? 

4- Mahkeme kararıyla yapılan ve kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen bu 
dinlemeler basının ve internet sitelerinin eline nasıl geçmektedir? 

5- Bazı dinlemelerin özellikle bir takım basın kuruluşlarına özel olarak servis 
edildiği iddiası doğru mudur? Basına sızdırılan bu dinlemelerle ilgili olarak bu 
güne kadar kaç soruşturma açılmıştır? Sonuçları nelerdir? 

6- Ergenekon terör örgütü iddiasıyla ilgili olarak kaç dinleme yapılmıştır? 

7- Başbakanlığa bağlı özel bir dinleme birimi kurulduğu iddiaları doğru mudur? 

8- Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yapılan dinlemeler sonunda suç delili bulunmadığı hallerde, yapılan dinlemeyle 
ilgili olarak, 15 gün içinde ilgili kişiye "telefonunuz dinlenmiştir, suç unsuru 
bulunamamıştır" yönünde bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 
bilgilendirilen kişi sayısı nedir? 

9- CMK'nın 137. maddesine göre kayıtların savcı denetiminde tutanakla imha 
edilmesi şartı vardır. Bu kapsamda imha edilen dinleme sayısı nedir? 

10- Dinleme nedeniyle açılan tazminat davası var mıdır? Sayısı ve sonuçları 
nedir? 

11-Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü korumaya ve 
telefon dinlemesi konusunda toplumda oluşan tedirginliği gidermeye yönelik 
olarak yeni bir hukuki düzenleme yapılacak mıdır? Açıklar mısınız? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03//1526/3427 *Mffl2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 12/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/7635-12810/27818 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 14/05/2009 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-142-11/2063 sayılı yazı, 

c) 01/06/2009 tarihli ve 1249/2760 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7635 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 k,ısmî cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jâdullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.O.KGM.0.OO.0O.03/1524/3425 0İÛİI2009 
Konu : Yazılı soru Önergesi 

Sayın Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen 7/7635 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın "Haberleşme hürriyeti" kenar başlıklı 22. maddesinde, 
"Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 

korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 
bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 

İstisnalann uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir."; 
B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
1. "İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" kenar başlıklı 135. maddesinde, 
"(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin 

kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması 
durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla 
şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına 
sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından 
aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. 

(2) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda 
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl 
yok edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında 
tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim 
bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en 
çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere 
sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

(4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. 
Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. 
Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli 
tutulur. 

(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine 
ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 
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a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Parada sahtecilik (madde 197), 
8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 
10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
11. Rüşvet (madde 252), 
12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 

336, 337) suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah 

kaçakçılığı (madde 12) suçları. 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan 

zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde 

tanımlanan suçlar. 
(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.", 
2. "Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi" kenar başlıklı 137. 

maddesinde, 
"(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların 
yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu 
amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine 
getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca 
görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, 
tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre 
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının 
denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin 
bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, 
süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.", 
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C) 1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7. maddesinin yedinci; 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5. maddesinin altıncı; 2937 sayılı 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6. maddesinin altıncı 
fıkralarında, "Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların 
saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca 
doğrudan soruşturma yapılır."; 

2. 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesinin onbirinci; 2803 sayılı Kanunun ek 5. maddesinin 
dokuzuncu; 2937 sayılı Kanunun 6. maddesinin dokuzuncu fıkralarında, "Bu maddede belirlenen 
usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar 
hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."; 

Ç) 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin "İlkeler" kenar başlıklı 4. 
maddesinde, 

"Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez 
ve kayda alamaz. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve 
bilgiler, Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 
tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve 
usul dışında kullanılamaz. 

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
H- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 

02/06/2009 tarihli ve B.62.0.BTK.0.14.02.02-610.01.00.2009-158797 sayılı yazısıyla, yukarıda 
açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde soru önergesinde yer alan hususların soruşturma 
makamları ve adlî mercilerin yetki alanına girdiği bildirilmiştir. 

III- Soru önergesinde belirtilen diğer hususlarla ilgili olarak 134 ağır ceza merkezi 
Cumhuriyet başsavcılığına yazı yazılmış olup, bilgiler derlendiğinde ayrıca sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. /' j 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7680) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdak i sorular ımın Adalet Bakanı Sayın M e h m e t Ali Ş A H İ N taraf ından 
yazılı olarak yanı t lanmasın ı talep eder im. 

Saygı lar ımla, 

A h m e t E R S İ N 
İzmir Mil letvekil i 

14 yaş ındaki küçük B.Ç'ye cinsel tacizde bu lunduğu gerekçesiyle, 
yargı lanmakta olan V a k i t Gazetes i yazarı Hüseyin Ü Z M E Z davas ında; ( cinsel 
tacizden küçük B.Ç'nin ruh sağl ığının bozulmadığı ) raporu vererek skandal 
yaratan ve k a m u o y u n u n yoğun tepkilerine neden olan Adl i T ıp Kurumunda yeni 
bir skandal yaşanmışt ı r . 

Kuruma 4 ay ö n c e a tanan tek çocuk psikiatr ist i Doç . Dr. Ayten 
E R D O Ğ A N , Hüseyin Ü Z M E Z ' i kurtarmak amacıyla skanda l raporu verenler in, 
yeniden aynı raporun ver i lmesi için yaptıkları baskı ve taciz lere dayanamayarak 
istifa etmiştir. 

Bu durum, verdiğ i raporlarla mahkemeler i yönlendiren Adli Tıp 
Kurumunun , kadro laşmalar sonucu bil imsellikten ç ıkarak siyasal laşt ığını ve 
çürüdüğünü göstermektedi r . 

1 - Skanda l üs tüne skandal yaşanan Adl i Tıp K u r u m u n d a neler oluyor? 

2- Öncek i yı l larda son derecede güvenil ir o lmas ına karşın, A K P 
kadrolaşması sonucu bi l imsell ikten uzaklaşarak s iyasa l laşan Adli Tıp 
Kurumundak i skandal lar la ilgili soruşturma başlatacak mıs ın ız? 

3- Adl i T ıp K u r u m u , Hüseyin ÜZMEZ' i korumak için top lumun tepkisine 
rağmen neden aşırı ısrar ediyor? Sebep menfaat mi , s iyaset mi , tarikat 
bağlantısı m ı? 

T.C. 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

Kanunla r Genel Müdür lüğü 

Sayı : B.03 .0 .KGM.0.00.00 .03/1438/3237 ^ i^ f l» /2009 
K o n u : Yazı l ı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: a) Kanun la r ve Kararlar Daires i Başkanlığı ifadeli, 12/05/2009 tarihli ve A.01 .0 .GNS.0 . 
10.00.02-12813 sayılı yazı , 

b) 25/05/2009 tarihli ve 1221/2676 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde a lman, İzmir Milletvekil i A h m e t Ersin tarafından Bakanl ığımıza 
yönelt i l ip yazılı olarak cevaplandır ı lması istenilen 7/7680 Esas No . lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek sure istenilmiş olup, 
Türk iye B ü y ü k Mil let Mecl is i İç tüzüğünün 99 . maddes i uyar ınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
hal inde ilişikte sunulmuştur . 

Bilgi lerinize arz ederim. 

Sadffllah E R G İ N 
EK.: Bakan 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O3.O.KGM.O.OO.O0.03/1436/3235 Cİ/4fl2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Ahmet ERSİN 
izmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7680 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun; 
A- "Kuruluş" kenar başlıklı 1. maddesinde, 
"Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı 

programlan ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, 
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak 
üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur. 

Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube 
müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adlî 
tıp ihtisas dairesi bulunur."; 

B- "Görev" kenar başlıklı 2. maddesinde, 
"Adlî Tıp Kurumunun görevleri şunlardır: 
a) Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili 

konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, 
b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde 

vermek, 
c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, 

konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili 
kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve 
yürütülmesine yardımcı olmak, 

d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini 
vermek."; 

C- "Adli Tıp ihtisas Kurulları" kenar başlıklı 7. maddesinde, 
"Adlî Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, bir başkan ve 

adlî tıp uzmanı iki üye ile; 
a) Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer; 
- Tıbbî patoloji, 
- İç Hastalıkları, 
- Kardiyoloji, 
- Genel Cerrahi, 
- Beyin ve Sinir Cerrahisi, 
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 
- Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
b) İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer; 
- Radyoloji, 
-Göz, 
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- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 
- Genel Cerrahi, 
- Göğüs Cerrahi, 
- Kalp ve Damar Cerrahi, 
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 
- Nöroloji, 
- Ortopedi ve Travmatoloji, 
c) Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer; 
- Ortopedi ve Travmatoloji, 
- Genel Cerrahi, 
-Nöroloji, 
- tç Hastalıkları, 
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
- Göğüs Hastalıkları, 
- Enfeksiyon Hastalıkları, 
d) Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu; 
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki, 
- Çocuk psikiyatrisi için bir, 
- Nöroloji için bir, 
e) Besinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer; 
- Tıbbî Mikrobiyoloji, 
- Tıbbî Farmakoloji, 
- Tıbbî Biyokimya, 
- Analitik Kimya, 
- Allerji Hastalıkları, 
- İmmünoloji, 
- Tıbbi Genetik, 
- Enfeksiyon Hastalıkları, 
- Halk Sağlığı, 
f) Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer; 
- Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
- Radyoloji, 
- Üroloji, 
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 
- Çocuk Psikiyatrisi, 
- Adlî Antropoloji, 
- Çocuk Cerrahisi, 
7 Uzmanlarından oluşur. 
İhtisas Kurullarında yeteri kadar rapotör bulundurulur."; 
Ç- "Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması" kenar başlıklı 23. 

maddesinde, 
"A) Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adlî tıp ihtisas 

kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması 
gereken adlî tıp ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır. 

Genel Kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki 
zorunludur. 

Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da 
yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder. 

ihtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör 
üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bulunan Kurul 
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Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye, ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer 
bir üye Kurul görüsünü açıklar. 

İkinci maddede sayılan yargı organlannca gerekli görülen konuların Genel 
Kurulda görüşülmesi hallerinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula 
sunulkr. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır. 

Konu ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma 
çoğunlukla iştirak etmek zorundadır, incelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda 
müzakere açılamaz. 

B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması: 
Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört 

üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy 
çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer 
kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır 
bulunmadıkça müzakere edilemez. 

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum görüldüğü hallerde 
kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden 
isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir. 

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları ilgili kişileri gerektiğinde 
muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir. 

Adli Tıp Genel Kurulu kararlan nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri 
serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır. 
Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri 

yönetmelikte gösterilir.", 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Adlî Tıp Kurumu, Bakanlığımızın bağlı kuruluşudur. Ancak, bu bağlılık bilimsel 

yönden bir bağlılık olmayıp tamamen fizikî imkânlarının geliştirilmesi ve lojistik yöndendir. Adlî 
Tıp Kurumunun bilimsel mütalâalarını hiçbir etki altında kalmadan tamamen bilim ışığı altında, 
Dünya standartlarını da gözeterek tanzim ettiği; adaletin daha hızlı ve adil bir şekilde 
gerçekleşmesine katkı sağladığı muhakkaktır. 

III- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 25/05/2009 tarihli ve BO31ATK.O.O3.OO.O0/5O95 
sayılı yazısıyla; 

Soru önergesine konu edilen iddialarının gerçekleri yansıtmadığı; Adlî Tıp Kurumu 6. 
Adlî Tıp İhtisas Kurulunun mağdure B.Ç hakkında vermiş olduğu mütalâanın adlî tıbbi aşamasının 
henüz tamamlanmamış olduğu; verilmiş olan bu mütalaanın Genel Kurul aşamasının bulunduğu; 
Adlî Tıp Kurumu açısından adlî tıbbi prosedürün tamamlanmadığı bir olay gerekçe gösterilerek 
yapılan değerlendirmelerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığının düşünüldüğü; 

Adlî Tıp Kurumu ihtisas kurullarının kendilerine gelen vakalarda hiçbir şekilde sanık ya 
da mağdur olduğu iddia edilen kişi yada kişilerin yanında yer almadığı; bu kurullarda adlî tıbbi 
belgeler ve muayene sonucu elde edilen bulgu ve delillerin değerlendirildiği; değerlendirmelerin 
yapıldığı Adlî Tıp Kurumu ihtisas kurullarında çalışan personelin alanlarında uzmanlaşmış bilimsel 
yeterliliğe sahip, çoğunluğunu seçkin üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin oluşturduğu 
kişiler olup, düzenlenen mütalâa ile raporlardaki bilimsel yeterliliğin Dünya standardını yakaladığı 
ve diğer ülkeler tarafından da kabul gördüğü; 

Soru önergesinde adı geçen Doçent Doktor, 6. Adlî Tıp İhtisas Kurulunca verilmiş olan 
mütalâanın Genel Kurul aşamasında ve bu mütalâanın da görüşüleceği Genel Kurul toplantısının 
yapılacağı tarihte ve sadece toplantıdan bir saat önce görevinden istifa ettiğini belirterek, basına ve 
televizyonlara demeç vermiş ise de ileri sürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı; 
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Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapılanmasında yer alan altı adet ihtisas kurulunda 
toplam yirmialtı profesör, dört doçent unvanına sahip akademik personel ile konularında 
mütehassıs onaltı uzman çalıştığı; bu değerli bilim adamlarının Genel Kurul toplantısı yapılmadan 
önce toplantıda görüşülecek dosyalarla ilgili görüş beyan etmelerinin söz konusu olmadığı; 

Kuruluşundan günümüze kadar, bir kez de Adlî Tıp Genel Kurulunda görüşülmek üzere 
gönderilen adlî tahkikat dosyalarının Genel Kurul sekretaryası tarafından incelendiği; geliş sırasına 
göre Genel Kurul gündeminin oluşturulduğu; hazırlanan raporların belirlenen Genel Kurul toplantı 
tarihinden en az bir hafta önce Genel Kurul başkan ve üyelerine inceleyebilmeleri amacıyla 
dağıtılarak, Genel Kurul gündeminin başkan ve üyelere sunulduğu, Genel Kurul toplantısından 
önce herhangi bir dosya ile ilgili nasıl bir karar çıkacağının, Genel Kurulun başkanı dahil hiç kimse 
tarafından bilinmesinin söz konusu olmadığı; 

Adlî Tıp Kurumunun verdiği raporlarla mahkemeleri yönlendirmesinin; kadrolaşma 
yapılarak bilimsellikten uzaklaşıldığı ve siyasallaşıldığı iddialarının doğru olmadığı; Adlî Tıp 
Kurumunun adlî tıp uzmanı yetiştirmek üzere almış olduğu tıp fakültesi mezunu hekimlerin TUS 
(Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile diğer meslek mensupları (mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, 
psikolog, pedagog, astronomlar, eczacılar, diş tabipleri) ve memurların ise KPSS (Kamu Personeli 
Seçme Sınavı) sonucu Kuruma atandığı; üniversitelerden gelen ve Kurumda ikinci görevle 
görevlendirilen akademisyenlerin ise kendi istekleri doğrultusunda ilgili üniversite rektörlüğünün 
müsaadesiyle Bakanlığımız tarafından atandığı; açıklanan atama şekillerinin dışında bir atama 
yolunun bulunmadığı; 

2659 sayılı Kanunla kurulmuş olan Adlî Tıp Kurumunun, geçmiş yıllarda ne kadar 
güvenilir ise bugün de aynı Ölçüde, hatta daha fazla güvenilebilecek bir Kurum olduğu; son altı 
yılda Bakanlığımızın büyük desteği ve gayretleri sonucu yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde 
bugün Adlî Tıp Kurumunda çok daha güvenilir, çok daha hızlı sonuçların verilebildiği; 

2002 yılından sonra Adlî Tıp Kurumunun bilimsel yeterlilik ve güvenilirliğinin artması 
sonucu, 22/04/2005 tarihinde ENFSI (European Network Of Forensic Science Institutes) Avrupa 
Adli Bilimler Enstitüleri Ağı üyeliğine kabul edildiği; böylece Adlî Tıp Kurumunun, tarihinde ilk 
kez uluslararası bir kuruluşta hak ettiği statüye kavuşturulduğu; Adlî Tıp Kurumunun, adalete 
çağdaş bir mekanda, her dalda iyi yetişmiş uzmanları ve çağdaş teknoloji ile hizmet vermek 
suretiyle uluslararası kuruluşlar arasındaki saygın yerini aldığı ve Ülkemizin itibarının 
arttırılmasına katkıda bulunduğu; 

Adlî Tıp Kurumunda 2005 yılında Kalite Yönetim Grubunun oluşturulması sonrası, 
Bakanlığımızın da büyük destekleriyle, 17025 Kalite Standardı Çalışmalarının değişik aşamalardan 
geçtiği, bir çok yabancı uzman denetimine tabi tutulduğu, Önümüzdeki üç-dört ay gibi bir süre 
içinde de eksiklikleri tamamlamak suretiyle ISO 17025 Akreditasyon Belgesini alarak sadece 
Türkiye'de değil Dünyada bu alanla ilgili kurumlar arasında hak ettiği yeri alacağa 

Bildirilmiştir. / / ? ) 
Bilgilerinize arz ederim. / / / / / 

Sadrfffah ERGİN 
Bakan 
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4.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, yargı bağımsızlığı ve yasama dokunulmazlığına yönelik 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7686) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 22.04.2009 

/ V V A ' C ^ X 
Murat ÖZKAN 

Giresun Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

İtalyan Parlamentosu ve Hükümeti; Gladyo Davasında Milletvekili dokunulmazlığım 
kaldırılarak siyasi destek vermiştir. Ülkemizde yürütülen Ümraniye Soruşturmasında ise 
Hükümetiniz konuşmaktan başka bir şey yapmamıştır. 

1) Her geçen gün genişleyen Ümraniye Soruşturması ile ilgili, siyasi ayaklan olacağı 
düşünülerek, TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda herhangi bir 
adım atmayı düşünüyor musunuz? 

2) Yargı bağımsızlığı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Teftiş 
Kurulu bağımsız olmalıdn. Bu konuda bir çalışma yapmayı Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'nu ve Adalet Teftiş Kurulu'nu Adalet Bakanlığı'ndan bağımsız 
hale getirmeyi planlıyor musunuz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1466/3294 û2/O*/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/7686-12906/27978 sayılı yazı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 21/05/2009 tarihli ve B. 
02.0.KKG.0.12/106-144-7/2140 sayılı yazı, 

c) 04/06/2009 tarihli ve 1321/2909 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip olunan, Giresun Milletvekili Murat Özkan tarafından Sayın Başbakan'a 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7686 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»Üullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞT 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1464/3292 «1408/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Murat ÖZKAN 
Giresun Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Basbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/7686 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Anayasanın; 
a) "Yasama dokunulmazlığı" kenar başlıklı 83. maddesinde; 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 

Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe 
başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren 
suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü 
maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve 
doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince 
zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden 
dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.", 

b) "Hâkim ve savcıların denetimi" kenar başlıklı 144. maddesinde, "Hâkim ve savcıların 
görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki 
genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri 
sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup 
uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni 
ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, 
hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de 
yaptırabilir.", 

c) "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" kenar başlıklı 159. maddesinde, 
"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 

esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 
Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. 

Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay 
Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden 
Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle 
gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe 
kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro 

- 7 3 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, 
görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar.Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin 
veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 
konusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirir. 

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 
Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul 

bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir. 
Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve 

savcıların muvafakatlarmı alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir. 
Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak 

üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hâkim ve savcıları geçici 
yetki ile görevlendirebilir." 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında tam üyelik yönünde yürütülen müzakere 

çalışmaları çerçevesinde Bakanlığımızın doğrudan sorumlu olduğu "Yargı ve Temel Haklar" 
başlıklı 23. Fasılla ilgili olarak yürütülen tarama toplantıları neticesinde, Avrupa Birliği 
Komisyonunca Tarama Sonu Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Raporda, "Yargı ve Temel 
Haklar" Faslının müzakereye açılabilmesi için bazı açılış kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen açılış 
kriterlerinden birisi de, 2008 yılı sonuna kadar yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin 
güçlendirilmesine yönelik hazırlanacak olan "Yargı Reformu Stratejisidir. Bakanlığımızca 2008 
yılı içinde yapılan görevlendirme sonucunda oluşturulan Komisyon tarafından, yargıyla ilgili 
ulusal ve uluslararası temel referans belgelerdeki hususlar dikkate alınarak, "Yargı Reformu 
Stratejisi" belgesi taslağı hazırlanmış olup, söz konusu taslakta, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun ve adalet daireleri denetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik hedefler de 
bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, önergedeki sorulara ilişkin hususların Anayasanın yukarıda yazılı 
hükümlerinde düzenlenmiş olması ve Anayasanın 175. maddesinin birinci fıkrasındaki, 
"Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri 
tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda 
iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
gizli oyuyla mümkündür." hükmü karşısında, konuyla ilgili Anayasa değişikliğinin teklif edilmesi 
ve söz konusu değişikliğin yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin^görev ve yetkisi 
dahilindedir. Sp\ 7 

Bilgilerinize arz ederim. / / / / / 

fdullah ERGİN 
Bakan 
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5.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol 'un, hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7701) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli ' 
işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.04.2009 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

12.03.2009 - 10.04.2009 tarihleri arasında yapılan 550 adli yargıç adaylığı mülakat sınavı 
öncesinde Adalet Bakanlığı'na başvuran Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), yargıç adaylığı 
mülakatlarında hukuksal denetimi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla; 

- Mülakatlarda sorulacak sorular ve yanıtlarının mülakat öncesinde sınav komisyonunca 
hazırlanması, 

- Adaya göre soru sorma uygulaması olmaması için, her bir adaya sorulacak soruların kurayla 
belirlenmesi, 

- Sorular ve yanıtlarını da içerecek biçimde sözlü sınavın teknolojik olanaklardan 
yararlanılarak sesli ve görsel kayıt altına alınması, 

- Not veren Kurul üyelerinin her birinin verdiği not ile bu notlara ilişkin gerekçelerin tutanağa 
geçirilmesi, 

- Bu önlemlerin alınması gecikecekse mülakatların ileri bir tarihe ertelenmesi 

önerilerini sunmuştu. Ancak bu talepler dikkate alınmadan mülakatlar gerçekleşti ve sonuçlan 
13.04.2009 tarihinde ilan edildi. 

Bu bağlamda; 

1) Yargıç adaylığı mülakatında hukuksal denetimin sağlanması için YARSAV'ın önerdiği 
düzenlemeler, söz konusu yargıç adaylığı mülakat sınavında neden sağlanmamıştır? 

2) Yargıç adaylığı mülakat sınavında yargı denetimine imkan verecek düzenlemelerin 
yapılmaması, uzun vadede yargı bağımsızlığının önünde engel teşkil etmez mi? 

3) Bir yandan Hükümet olarak her ortamda yargı reformundan söz ederken, diğer yandan 
Avrupa Birliği raporları ve Danıştay kararlarını da yok sayarak, söz konusu mülakatları objektif 
koşulları sağlamadan gerçekleştirmekteki ısrarınız sizce çelişki değil mi? 

4) Yargıda kadrolaşma iddialarına yol açan mevcut mülakat sınav sisteminizi değiştirerek, 
YARSAV'ın da önerdiği gibi objektif ve yargı denetimine imkan tanıyan bir sınav sistemini ne zaman 
benimseyeceksiniz? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1488/3370 BlJ0f2OO9 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 15/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-12966 sayılı yazı, 

b) 11/06/2009 tarihli ve 1300/2869 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Kemal Anadol tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7701 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 ce /̂ap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1486/3368 oflUtâ'2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7701 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Adayların yarışma sınavı, mülakat ve 
stajları ile 8 inci maddenin (g) bendinin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir." 
hükmünü içeren 9. maddesinin son fıkrasının 01/12/2007 tarihli ve 5720 sayılı Kanun ile 
yürürlükten kaldırıldığı, 2802 sayılı Kanuna 5720 sayılı Kanunla eklenen "Yazılı yarışma sınavı ve 
mülakatın yapılış şekli" kenar başlıklı 9/A maddesinin on, onbir ve onikinci fıkralarında, 

" Mülakat, ilgilinin; 
a) Muhakeme gücünün, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, 
c) Genel ve fiziki görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve 

liyakatinin, 
d) Yetenek ve kültürünün, 
e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. 
Mülakat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden 

değerlendirilerek yapılır. Mülakat kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Mülakat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülakat başarı 
listesi hazırlanır ve bu listenin altı mülakat kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel 
Müdürlüğüne teslim edilir.", 

B) 12 Ocak 2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle 
04/12/2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı 
Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin 28. maddesinde, 

"Mülakat, mülakat kurulu tarafından ilgilinin yazılı sınava tabi olduğu konulardaki 
bilgisinin ölçüldüğü, yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı, muhakeme, ifade ve bir konuyu 
kavrayıp özetleme yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati 
açısından değerlendirildiği dış görünüşü itibanyİa yadırganacak bir halinin bulunup 
bulunmadığının tespiti için yapılan bir sınavdır. Mülakat kurulunun tüm üyelerinin ayrı ayrı 
yapacağı bu değerlendirme; 

a) Alan bilgisi düzeyi elli puan, 
b) Yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı on puan, 
c) Muhakeme gücü on puan, 
ç) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği on puan, 

- 7 7 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

d) Genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati on puan, 
e) Dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı on puan, olmak 

üzere yüz puan üzerinden yapılır ve her aday için bu Yönetmeliğin ekinde yer olan EK-3 formuna 
kaydolunur.", 

C) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanan 
Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 7. maddesinde, 

"Sınavlar adaylann bilgi, yetenek ve kişiliklerini ölçecek şekilde ayrı ayrı yapılır... 
Sözlü sınav, adaylann yazılı sınav konularının yanı sıra, bilgilerinin ölçüldüğü, genel 

kültür, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 
açısından değerlendirildiği ve fiziki durumunun tespit edildiği sınavdır...", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 

II- A) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13/11/2008 tarihli ve 2008/774 Y.D. İtiraz 
no.lu kararında "... Sözlü sınavın, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, 
adayın kaymakamlık mesleğine uygun yeteneğe, kültüre, çağdaş yaşam anlayışına sahip olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılacağı açıktır... Sonuç olarak, davacının sözlü sınavda 
başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış 
olması, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca 
komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeİeriyle ortaya konulmaması nedenleriyle hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır..." denilmek suretiyle sözlü sınavın amacı ve ne şekilde yapılacağı 
belirlenmiştir. 

B) Danıştay 12. Dairesinin, Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, 
Mülakat ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen mülakat 
sınavlarında başarısız olan adaylara ilişkin verdiği kararlarında "... Bilindiği üzere kariyer 
meslekler, yarışma sınavı ile mesleğe aday olarak girilen ve belli bir yetişme dönemi sonunda 
yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen başarı ile mesleğe atanılan görevlerdir. Mesleğe 
girişte yapılacak yarışma sınavına katılan adaylara salt yazılı sınav yapılabileceği gibi, yazılı sınav 
yanında, meslek bilgisi ile beraber mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup 
olunmadığının tespiti açısından tamamlayıcı nitelikte sözlü veya mülakat sınavı yapılması da 
mümkündür. 

Sözlü veya mülakat sınavında başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idarî işlemlerin 
yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm 
unsurları yönünden yargısal denetiminin yapılması esas olmalıdır. 

Yargısal denetimin yapılabilmesi ve hukuk devleti ilkesinin temini açısından; mülakat 
sınavı komisyonu üyelerinin her biri tarafından davacı hakkında takdir edilen notun gerekçeleriyle 
ortaya konulmamış olması, ayrıca mülakat sınavında verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan 
yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedeniyle davacının mülakat sınavında 
başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır...." denilmek suretiyle sözlü 
ve mülakat sınavlarının nasıl yapılacağı belirtilmiştir. 

III- Yargıçlar ve Savcılar Birliği 05/03/2009 tarihli dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat 
ederek, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun kaymakam adaylarına ilişkin sözlü sınavı 
hakkında verilen 13/11/2008 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2008/774 sayılı kararına atıfta bulunarak, 
gerçekleştirilecek idarî ve adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatında anılan Kararda belirtilen 
ilkelerin yaşama geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir. 

Yukarıda bahsedilen, Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulunun ve Danıştay 12. Dairesinin 
kararlarında sözlü sınav ve mülakat sınavının (yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılan döneme ilişkin davalarda) amacı ve yapılış şekli tartışılarak değerlendirmede 
bulunulmuştur. 

- 7 8 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

04/12/2007 tarihinden itibaren idarî ve adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatları 2802 
sayılı Kanunun 9/A maddesi uyarınca yapılmaktadır. 

Esasen sözlük anlamı karşılıklı görüşme olan mülakat, adaylann bilgilerinin ölçülmesine 
yönelik değerlendirme işlemi olmadığından sınav olarak sayılması mümkün değildir. Nitekim, 
Kanunda mülakatın tanımının yapıldığı fıkrada, mülakatta hangi hususların değerlendirmesinin 
yapılacağı açık olarak belirtilmiş olup, adayların bilgi düzeylerinin ölçülmesine ilişkin bir 
değerlendirme bulunmamaktadır. 

Oysa, yukarıda bahsi geçen Danıştay Kararına konu Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde 
sözlü sınavın adayların yazılı sınav konularının yanı sıra bilgilerinin ölçüldüğü bir sınav olduğu 
tanımlanmıştır. Yine, yürürlükten kaldırılan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı 
Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin 28. maddesinde de mülakatın, ilgilinin yazılı sınava tâbi 
olduğu konulardaki bilgisinin ölçüldüğü bir sınav olduğu tanımlanarak, adayın alan bilgisi 
düzeyinin 50 puan üzerinden değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Danıştay kararları, esas 
olarak sözlü ve mülakat sınavını "bilgi ölçme" sınavı olarak değerlendirdiğinden ve 9/A 
maddesinde düzenlenen mülakatta böyle bir kriter bulunmadığından, Danıştay kararının yasal 
düzenlemeden sonra yapılan mülakatlarda uygulanması olanaklı değildir. 

Ayrıca, Kanun mülakatın belirtilen kriterlere puan vermek suretiyle yapılacağını 
tartışmaya yer vermeyecek şekilde düzenleyerek özel bir idarî usul kuralı koymuştur. Bunun yeterli 
görülmeyip, puan verme dışında mülakatın başka şekillerde kayıt altına alınması Kanunun açık 
düzenlemesine aykırıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 12/03/2009-10/04/2009 tarihleri arasında yapılan 
mülakatlar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır.^-. 

Bilgilerinize arz ederim. /f) I 

Sa&mâh ERGİN 
Bakan 
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6.- izmir Milletvekili Oktay Vural 'in, suç unsuru bulunmayan dinleme kayıtlarına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7704) 

2 7 . 0 4 . 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla, 

Oktay VURAL 
İzmir Milletvekili 

1-Haklarında soruşturma nedeniyle dinleme kararı alınıp suç unsuruna 
rastlanmayan kişilerden son 3 yılda kaç kişiye bu konuda bildirimde bulunulmuştur? 

2- Bu dinlemelerde silinenler arasında internete ve medyaya düşen dinleme 
kayıtları var mıdır? Var ise bu konuda herhangi bir soruşturma açılmışımıdır? 

3- Kaydı silinen dinlemelerin izinsiz kopyalanmaları nasıl kontrol ediliyor ve nasıl 
denetleniyor? 

T.C. 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

Kanunlar Genel Müdür lüğü 

Sayı : B.03.0 .KGM.0.00.00.03/1517/3409 
Konu : Yazı l ı soru önergesi 

WL./or?/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: a) Kanun la r ve Kararlar Dairesi Başkanl ığı ifadeli, 15/05/2009 tarihli ve A.01 .0 .GNS.0 . 
10.00.02-12966 sayılı yazı, 

b) 01/06/2009 tarihli ve 1251/2762 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından Bakanl ığımıza 
yönelt i l ip yazı l ı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7704 Esas No. lu soru önerges ine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazır lanan kısmî cevap örneği iki 
nüsha hal inde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi lerinize arz ederim. 

Sadullah E R G İ N 
B a k a n 

EK: 
Soru önerges i cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.O3.0.KGM.0.00.00.03/1515/3407 Oİ/Ö#2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Oktay VURAL 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7704 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın "Haberleşme hürriyeti" kenar başlıklı 22. maddesinde; 
"Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 

korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 
bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin karan 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 

Istisnalann uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlan kanunda belirtilir."; 
B) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun "Kararlann yerine getirilmesi, iletişim 

içeriklerinin yok edilmesi" kenar başlıklı 137. maddesinde; 
"(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlann 
yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu 
amaçla cihazlann yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine 
getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca 
görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, 
tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre 
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının 
denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin 
bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, 
süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.", 

C) 1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7. maddesinin yedinci; 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5. maddesinin altıncı; 2937 sayılı 
Devlet istihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6. maddesinin altıncı 
fıkralannda, "Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların 
saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykın hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılannca 
doğrudan sorutturma yapılır."; 
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2. 2559 sayılı Kanunun ek 7. maddesinin onbirinci; 2803 sayılı Kanunun ek 5. maddesinin 
dokuzuncu; 2937 sayılı Kanunun 6. maddesinin dokuzuncu fıkralarında, "Bu maddede belirlenen 
usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar 
hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır."; 

Ç) 10/11/2005 tarihli ve 25989 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon iletişim 
Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin "İlkeler" kenar başlıklı 4. 
maddesinde, 

"Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının 

telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez 
ve kayda alamaz. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve 
bilgiler, Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 
tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve 
usul dışında kullanılamaz. 

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır." 
Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 

02/06/2009 tarihli ve B.62.0.BTK.0.14.02.02-610.01.00.2009-158787 sayılı yazısıyla, yukarıda 
açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde soru önergesinde yer alan hususların soruşturma 
makamları ve adlî mercilerin yetki alanına girdiği bildirilmiştir. 

III- Soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak 134 ağır ceza merkezi Cumhuriyet 
başsavcılığına yazı yazılmış olup bilgiler derlendiğinde ayrıca sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimiyle 
ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/7714) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıda yer alan sorularımuı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın ErruğruH<iÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.20.04.2009 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde 17 Nisan 2009 tarihinde Sevilay YÜKSELİR 
imzasıyla yayınlanan aşağıdaki iddialar doğru mudur? 

1.2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi içerisinde görev alan Alparslan ERTEKÎN 
isimli bir bürokrat var mıdır? 

2.Amerikadaki bir etkinliğe davet edilen 2 kişinin dışında üçüncü bir kişi olarak ABD 
ye ekonomi uçak bileti almayıp 7000 TL.lik Businness alarak ajansı 6800 TL.zarara sokan 
bürokrat Alparslan ERTEKlN midir? 

3.Alparslan ERTEKlN New York'ta kaldığı 5 yıldızlı otelin 25.000 TL.lik faturasını 
ajansa Ödetmiş midir? 

4.Yine aynı kişi dedesi ismail ARIKAN'ın ölüm ilanı sabah.Hürrivet ve zaman 
gazetelerine verdirerek bu ilanların masraflarım 2010 ajansına ödetmiş midir? 

5.Eski başkan Nuri ÇOLAKOĞLU,Prof.Dr.Metin SÖZEN.Gürhan ERTUR ve Eyüp 
ÖZGÜÇ'ün harcama ve faaliyetlerinin bu kapsamda takip ve denetimi yapılmakta 
mıdır.yapan makam neresidir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0 .006- / ( tU-2— O&./Ûfr/^Opî 
K O N U : Soru Önerges i 7/71P-/İ, l 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: a) T B M M Başkanl ığı Genel Sekreterliğinin, 04.06.2009 tarih ve K A N . K A R . M D . 
A.01.0 .GNS.0.10.00.02-7/7714-12912/27984 sayılı yazısı . 

b) is tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının 03.07.2009 tarih ve A K B . Y K -
2009/505 sayılı yazıs ı . 

Balıkesir Milletvekil i Sayın Ahmet Duran B U L U T ' a ait 7/7?/zj sayılı yaz ıh soru 
önergesi cevabı hazır lanarak ekte sunulmuştur . 

Bilgilerinizi ve gereğini arz eder im. 

H a y a t i \ > A Z I C I Hayat i 
Ek: ilgi (b) yazı Devle t Bakan ı 
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İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 

SAYI :AKB, V ^ - İ Ü O ' J / 5"0 5" 

KONU :Soru Önergesi 7/7774 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 

İLGİ :Sayın Bakanlığınızın B.02.0.O06-1425 sayı 12.06.2009 tarihli yazısı. 

l)Alparslan Baki ERTEKİN, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'ında 
24.07.2OO8 - 02.03.20O9 tarihleri arasında Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır 

2)04-09 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen New York Times Show (ABD) Fuarı'na 
katılan Alparslan Baki ERTEKİN'in uçak biletiyle ilgili olarak, Ajans'ımızın o tarihte yürürlükte 
bulunan Harcırah Yönergesi'nde Danışma Kurulu Üyeleri ile Yürütme Kurulu Üyelerinin iş 
sınıfı uçuş gerçekleştirebileceği kayıt altına alınmış olduğundan, Paragon Tur. Eğitim ve Dan. 
A.Ş. 'ye ait 28.01.2009 tarihli fatura tutarı olan 6.685,50-TL ödenmiştir. 

3)Satın Alma Direktörlüğü, ilgili ekinliğe katılan heyetin konaklama giderleriyle ilgili piyasa 
araştırması yapmış, Seser Turizm ve Seyahat Ltd. Şti. firmasından günlük kişi başı 363.00-USD 
bedelle satın alınması yönündeki görüşlerini 06.02.2009 tarihli yazı ile Yürütme Kurulu 
Başkanlığının oluruna sunmuştur. Alparslan Baki Ertekin, New York Marr iot Marquis 
Hotel'de konaklamış, konaklama ücreti olarak da Seser Turizm ve Seyahat Ltd. Şti.'ne 
06.02.2009 tarihli fatura mukabilinde 3.374,64-TL ödenmiştir. 

4)Alparslan Baki ERTEKİN'in dedesi İsmail ARIKAN'ın ölüm ilanı ile ilgili olarak Ajansımız 
tarafından böyle bir fatura ödenmemiştir. 

5)Ajans'ımızın bünyesindeki tüm iş ve işlemlerle ilgili harcamalar 3346 Sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Ayrıca söz konusu iş ve işlemlerle ilgili harcamalar 5706 
Sayılı Kanun'un 18. maddesi gereği Başbakanlık Müfett işi, Maliye Müfett işi, İçişleri Bakanlığı 
Mülkiye Müfettişi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişinden oluşan bir komisyon 
tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

ŞEK» AVDAGİÇ 

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI 

0 3 / O V / 0 3 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 
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8.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı yönetimine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın 
cevabı (7/7965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
vazıh olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 11.05.2009 

HasanMACIT 
DSP İstanbul Milletvekili 

1- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 
Heyetinde görev yapan kamu görevlisi vakıf mütevelli heyet üyeleri, AKP 
İktidarında mı vekil ve asil olarak idarecilik görevlerine getirilmiştir? 

2- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet 
başkanı, son yerel seçimlerde AKP'den belediye başkanı aday adayı 
olmuş mudur? 

3- Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün Vakıf toplantılarında "ben 
yaklaşık maliyetin çok üzerinde ihale veriyorum, bana bir şey olmaz" dediği 
doğru mudur? Bu Vakıf mütevelli heyet üyesinin kendi kurumu ile ilgili 
ihale işlemlerini ciddi bir şekilde denetime almayı düşünüyor musunuz? 

4- Vakıf Başkanı Kaymakamın vakıfta çalışan bir bayan personele sözlü taciz 
yaptığı ve ilgili personelin somut belgelerle şikayetçi olduğu doğru mudur? 

5- Gaziosmanpaşa Kaymakamı eşinin aynı bina içersinde Tarım 
Müdürlüğünde çalıştığı sıralarda, eşinin gelmediği günler için geldi diye 
kendisi imza listesine imza atmış mıdır? Bu imzalar Görevli tarım müdürü 
tarafından belgelendirilmiş midir? Kaymakam hakkında eğer bu işlemler 
doğru ise niçin yasal işlem yapılma mıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006- l ^O-S" 
KONU : Soru önergesi 7/7965 

23^-/Q^oo9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/7965-13322/28869 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 03.06.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-147-11/2363 sayılı yazısı. 

c) Milli Eğitim Bakanlığının 01.07.2009 tarih B.08.0.SGB.0.03.06.O3-11/3633 sayılı 
yazısı. 

d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 24.07.2009 tarih ve B.12.0.SGB.0.03-610-2901 
sayılı yazısı. 

e) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 23.06.2009 tarih ve B.02. 
l.SYD.0.61.659/152-9847 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/7965 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

HaysSi^YAZICI 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (c), (d) ve (e) yazılar ve ekleri (2 sayfa) 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-6l0-29Ol 
Konu : Soru önergesi 

2 ^ .07.2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 12.06.2009 tarihli ve B.02.0.006/390 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Hasan MACİT'e ait 7/7965 esas nolu 
yazılı soru önergesinde bahsi geçen konular hakkında İstanbul Valiliğince soruşturma 
başlatılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: T . V * . ^ -
SAYI • -~ r ' te to^D 

Oyut^^Cx^C^ i^otA^-
ıS2^-

Nîehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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T.C. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/"7£ 3J7 
Konu : Soru önergesi 

O ( /O?/2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi 12.06.2009 tarihli ve B.02.0.006-1390 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACÎTin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasını 
tensip ettikleri, "Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimine 
yönelik iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/7965 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak; Gaziosmanpaşa ilçesi, İlçe Millî Eğitim 
Müdürü hakkındaki iddiaya ilişkin ilköğretim müfettişlerinin düzenlediği 22.06.2009 tarihli ve 
410/21-59 sayılı raporda; iddianın sübut bulmadığı belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T . C . 
D E V L E T BAKANLIĞI 
TARİH : O2-OJ-.İ0Û3 
SAY. : U i 3 

îimeTÇUBUl 
Millî Eğitim Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.1.SYD.0.61.659/152 -^SU'V 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

.23/06/2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi : 12/06/2009 tarih ve B.02.0.006-1390 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırmasını istediği 
7/7965 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru Önergesi Cevap ı 
T . C . 

O E V L E T BAKANLIĞI 
TARİH : «2. 5". fe. o^-,. 
SAYI : <57-C}_ 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN MACİT'İN 7/7965 SAYILI 
SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK; 

Soru önergesine mesnet teşkil eden Gaziosmanpaşa SYD Vakfının iş ve işlemlerine 
ilişkin açıklama yapmadan önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannın hukuki 
statüsü ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapmakta fayda görülmektedir. 

3294 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve 
çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her 
il ve ilçede 17/07/1986 sayılı ve 19167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1986/11 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senet ile kurulan ve Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan "Özel 
Hukuk Tüzel Kişiliği'ne haizdir. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2 nci 
maddesinde, "Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar 
ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma 
faydalı hale getirilecek, üretken dumma geçirilebilecek kişilerin bu Kanun kapsamında 
olduğu" belirtilmektedir. 

Kanun metni lafzından da anlaşılacağı üzere; 3294 sayılı Kanuna göre yapılan 
yardımlardan yararlanılabilmesi için fakru zaruret içerisinde olmak, herhangi bir sosyal 
güvenliğe tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir elde etmemek gerekmektedir. 

"Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan icrai 
nitelik taşıyan iş ve işlemlerini Mütevelli Heyet Kararı ile gerçekleştirebileceğinden; Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan yardım başvurularını değerlendirip karara 
bağlama yetkisi de Vakıf Mütevelli Heyetine aittir. 

3294 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 5263 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesi ile 
değişik 2nci fıkrasında, "Mülkî idare amirlerinin vakfın tabii başkanı olduğu, illerde belediye 
başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal 
hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal 
müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım 
müdürü ve ilçe müftüsünün vakfın mütevelli heyetini üyeleri olduğu; Aynca her faaliyet 
dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı 
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile 
ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 
kuruluşlannm yöneticilerinin kendi aralanndan seçecekleri iki temsilci ve hayırsever 
vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve mahalle 
muhtarlannın kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara 
yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından 
seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki 
kişinin de mütevelli heyetinde görev alacağı" hüküm altına alınmıştır. Böylece, vakıf 
mütevelli heyetinin oluşumunda katılımcı bir esas getirilerek daha "şeffaf ve hesap verebilir*' 
bir yönetim anlayışı yerleştirilmiştir. 
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Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi tarafından yürütülen iş ve 
işlemler ile ilgili adı geçen Kaymakamlıktan talep edilen yazılı açıklamaya 19/06/2009 tarih 
ve 2009/339 sayılı yazı ile cevap verilmiş olup; soru önergesine konu hususların cevabına 
aşağıda yer verilmektedir. 

• İlçe Mal Müdürü Celal DENİZ; 11/08/2008 tarihinde İlçe Mal Müdürlüğüne atanmış 
olup, aynı tarihten itibaren Vakıf Mütevelli Heyetinde görev almıştır. Halen bu 
görevini sürdürmektedir. 

• İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Recep AYDIN, 25/12/2003 tarihinden 10/06/2004 
tarihine kadar vekâleten görev yapmış, 04/06/2004 tarihli Valilik Oluruna istinaden de 
Sağlık Grup Başkanlığına asaleten atanmıştır. Aynı tarihten itibaren Vakıf Mütevelli 
Heyetinde görev almıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir. 

• İlçe Müftüsü Salih SAĞLAM ise; daha önce Eminönü Müftüsü olarak görevliyken 
TC. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının 09/07/2004 tarih ve 3947 sayılı onayı ile 
Gaziosmanpaşa Müftüsü olarak naklen atanmıştır. 16/08/2004 tarihinde göreve 
başlamış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
kaymakam Ferhat ÇAĞLAR 29/03/2009 tarihindeki Mahalli İdareler seçimlerinde 
Gaziosmanpaşa ilçesinden ayrılarak yeni kurulan Seyitgazi ilçesinden AK Parti 
Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 

• İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet HACIOĞLU 26/03/2003 tarihinden itibaren İlçe 
Milli Eğitim Müdür Vekili olarak göreve başlamış, 26/10/2006 tarihinden itibaren de 
asil olarak göreve devam etmektedir. Adı geçen Mütevelli Heyet Üyesi İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet HACIOĞLU Vakıf toplantılarında; "Ben yaklaşık maliyetin 
çok üzerinde ihale veriyorum. Bana bir şey olamaz" demediğini beyan etmiştir. 
Ayrıca, görev yaptığı süre içerisinde yapılan ihalelerin usulüne uygun olarak yapıldığı, 
ihalelerin denetime açık olduğu ve her zaman denetime hazır olduklanm, Bakanlık 
müfettişlerince yapılan denetimde de son 5 yıl içerisinde yapılan ihalelerin 
incelendiğini ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtmiştir. 

• Vakıfta çalışan bir bayan personele sözlü taciz yapıldığı ve ilgili personelin somut 
belgelerle şikayetçi olduğu iddiasının ise tamamen yalan ve iftira olduğu, konuya 
ilişkin olarak İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT ve bu konuyu haber yapan 
Yön Gazetesi hakkında 02/06/2009 tarihli dilekçe ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir. 

• Gaziosmanpaşa Kaymakamının eşinin aynı bina içerisinde İlçe Tarım Müdürlüğünde 
çalıştığı sıralarda, eşinin gelmediği günler için "geldi" diye personel giriş-çıkış imza 
listesine imza attığı iddiasının, Kaymakamın eşinin başka bir İlçede tarım teşkilatında 
çalıştığı ve çalıştığı yerde böyle bir uygulamanın olmadığı karşısında tamamen gerçek 
dışı olduğu açıklanmıştır. 
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9.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, kuruyemiş üretim ve ithalatına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/7966) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Dünya geneline bakıldığında ülkemiz Kuruyemiş konusunda 
çok çeşitliliğe sahip olmakla birlikte ayrıca en kaliteli ürünlerin 
üretildiği bir ülke konumundadır. Her kuruyemiş ürünü ülkemizin 
güzide yerlerinde yetişmektedir. Ayrıca kuruyemiş konusunda gerek 
üretim ve tüketim olarak gerekse kullanılan ileri teknoloji olarak AB 
ülkelerinden çok ileri bir konumda bulunmaktayız. Ülkemizde yılda 
800 bin ton kuruyemiş tüketilmekte ve 3 milyar dolarlık bir Pazar 
oluşturmaktadır. Kişi başına kuruyemiş tüketiminde yıllık 3 Kg ile 
dünyada ilk sırada yer almaktayız. Ülkemizin kuruyemiş konusunda 
bu denli büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın tüketilen 
kuruyemişin büyük çoğunluğu ithalat yoluyla temin edilmektedir. Bu 
bilgiler eşliğinde ; 

1. Türkiye'nin yıllık ceviz üretimi ne kadardır ? Yıllık 
Ceviz ithalatımız ne kadardır ? Kendi yerli cevizimizden 
yararlanmak yerine Ceviz ithalatına yönelmek suretiyle 
gereksiz döviz kaybına uğramanın mantıklı olduğunu 
düşünüyor musunuz ? Bu amaçla Cevizciliğimizin 
geliştirilmesi, ıslah edilmesi ve özendirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmasını uygun bulur musunuz ? 
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2. A y n ı şeki lde anavatanı Türk iye olan yerl i B a d e m 2.5 
T L ' y e bile alıcı bu lamazken ithal b a d e m 
kuruyemişç i l e rde 12 T L ile 20 T L aras ında değişen 
f iyat larda alıcı bulmaktadı r . T ü r k i y e ' n i n yıl l ık B a d e m 
üre t imi ne kadardı r ? Yıl l ık B a d e m i thalat ımız ne 
kadard ı r . İ thalat hangi ü lke lerden gerçekleş t i r i lmektedir . 
Ü l k e m i z bademci l iğ in in gelişt ir i lmesi ve döv iz kaybın ın 
ö n ü n e g e ç m e k amac ıy la b a d e m ithalatını du rdurmayı 
v e y a e n az ından k ıs ı t lamayı u y g u n bulur m u s u n u z ? 

3 . A y n ı şek i lde Çörekotu , Leblebi , Ay Çeki rdeği ve K a b a k 
Ç e k i r d e ğ i üre t im ve ithalat miktar lar ı nedi r ? A y n ı 
n e d e n l e r l e bu ithalatların durduru lmas ın ı v e y a 
k ı s ı t l anmas ın ı düşünüyor m u s u n u z ? 

4. Kuruyemişç i l i ğ imiz in gelişt ir i lmesi amac ıy la ilgili 
B a k a n l ı k l a r taraf ından Fide Islahı k o n u s u n d a gerekli 
ça l ı şma la r ın yapı lmas ın ı u y g u n bulur m u s u n u z ? 

5. İ thal ed i len bazı K u r u y e m i ş ürünler i Dahi l i İ ş leme 
R e j i m i k a p s a m ı n d a iş lenip ihraç edi lmektedir . Ancak 
Dah i l i İ ş l e m e Re j iminden fayda lanmak için en az 100 
t o n m a l ihraç e t m e şartı a ranmaktadı r . B u d a doğal 
o l a r ak ihracatçıyı zor d u r u m d a b ı rakmaktadı r . Bazı 
K u r u y e m i ş ürünler in in i thalat ından doğan döv iz 

1 k a y b ı n ı n i h r a c a t y o l u y l a b i r n e b z e o l s u n t e l a f i e d i l m e s i 
a m a c ı y l a , b u m i k t a r ı n 1 0 - 2 0 t o n c i v a r l a r ı n a ç e k i l m e s i n i 
u y g u n b u l u r m u s u n u z ? 

T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- £ â k l l f „. 
Konu : Soru Önergesi 3 0 TEMMUZ 2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 01.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7966-13330/28893 sayılı yazı. 
b) 03.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-147-12/2374 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'a ait 7/7966 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi 
Bakan 

EKLER: 
1 - Görüş 7/7966 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi :Ramazan Kerim ÖZKAN 

Burdur Milletvekili 
Esas No : 7/7966 

Dünya geneline bakıldığında ülkemiz Kuruyemiş konusunda çok çeşitliliğe sahip 
olmakla birlikte ayrıca en kaliteli ürünlerin üretildiği bir ülke konumundadır. Her kuruyemiş 
ürünü ülkemizin güzide yerlerinde yetişmektedir. Ayrıca kuruyemiş konusunda gerek üretim 
ve tüketim olarak gerekse kullanılan ileri teknoloji olarak AB ülkelerinden çok ileri bir 
konumda bulunmaktayız. Ülkemizde yılda 800 bin ton kuruyemiş tüketilmekte ve 3 milyar 
dolarlık bir pazar oluşturmaktadır. Kişi başına kuruyemiş tüketiminde yıllık 3 Kg ile dünyada 
ilk sırada yer almaktayız. Ülkemizin kuruyemiş konusunda bu denli büyük bir potansiyele 
sahip olmasına karşın tüketilen kuruyemişin büyük çoğunluğu ithalat yoluyla temin 
edilmektedir. Bu bilgiler eşliğinde ; 
SORU 1) Türkiye'nin yıllık ceviz üretimi ne kadardır? Yıllık Ceviz ithalatımız ne kadardır? 
Kendi yerli cevizimizden yararlanmak yerine Ceviz ithalatına yönelmek suretiyle gereksiz 
döviz kaybına uğramanın mantıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu amaçla 
Cevizciliğimizin geliştirilmesi, ıslah edilmesi ve özendirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmasını uygun bulur musunuz? 
CEVAP 1) TÜİK verilerine göre ülkemizde 2008 yılında 786.000 da. alanda 170.817 ton 
ceviz üretilmiş olup, aynı dönemde ithalatımız ise 24.705 ton olarak gerçekleşmiştir. Kabuklu 
ceviz ithalatında ilk sırada ABD, Ukrayna ve Şili yer almaktadır. Kabuksuz ceviz ithalatında 
ilk üç sırayı Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan almaktadır. 

Bakanlığımızca, ceviz üretiminin artırılması için seleksiyon ve sertifikalı fidanla 
kapama bahçe tesisleri desteklenmektedir. Bu çerçevede 2005-2008 yılları arasında sertifikalı 
fidan kullanarak 257.058 da. kapama ceviz bahçesi tesis edilmiş olup, bu bahçelerin ürün 
vermeye başlamasıyla üretim miktarının artması ve ithalatta düşüşün gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

Bakanlığımızca piyasalarda görünen bu olumsuzluğun giderilmesi için ithalatta 
uygulanan gümrük vergi oranı en üst seviyede tutulmuştur. 

Ayrıca, ceviz konusunda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü ile Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından; 

• Gaziantep Yöresinde Ceviz Seleksiyonu, 
• Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilere Uyumları, Üretim ve 

Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 
• Bazı Yerli Standart Ceviz Çeşitlerinde Dişi Çiçek Aborsiyonunun (Pistillate Flower 

Abortion) Belirlenmesi, 
• Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Proje çalışmaları devam 

etmektedir. 
Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ile 7 üniversite ile ortaklaşa olarak yürüttüğü ve 

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Entegre Projesi 
kapsamında Türkiye'nin farklı bölgeleri için en uygun çeşitlerin belirlenmesi, yeni verimli ve 
geç yapraklanan ceviz çeşitlerinin elde edilmesi, gen kaynaklarımızın korunması, moleküler 
biyo teknoloji imkânlarının ceviz ıslahında kullanılması, ceviz yetiştiriciliğinde ülkemiz 
şartlan için yeni makinelerin geliştirilmesi ve ülkemiz için ceviz tarımının ekonomik 
öneminin sorgulanması konularında 35 uzman araştırmalar yapmaktadır. Bu projeden elde 
ettiğimiz bulgularla Türkiye ceviz yetiştiricilinde önemli sorunlar çözülecektir. 
SORU 2) Aynı şekilde anavatanı Türkiye olan yerli badem 2.5 TL'ye bile alıcı bulamazken 
ithal badem kuruyemişçilerde 12 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulmaktadır. 
Türkiye'nin yıllık badem üretimi ne kadardır? Yıllık badem ithalatımız ne kadardır. İthalat 
hangi ülkelerden gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz bademciliğinin geliştirilmesi ve döviz 
kaybının önüne geçmek amacıyla badem ithalatını durdurmayı veya en azından kısıtlamayı 
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uygun bulur musunuz? 
CEVAP 2) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde 2008 yılında 
109.130 da alanda, 52.774 ton badem üretilmiş olup, aynı dönemde kabuklu, kabuksuz badem 
ithalatımız ise 24.705 ton olarak gerçekleşmiştir. İthalatımızın büyük kısmı ABD'den 
yapılmaktadır. Bakanlığımızca, badem üretiminin artırılması için seleksiyon ve sertifikalı 
fidanla kapama bahçe kurulumu desteklenmektedir. Bu çerçevede 2005-2008 yılları arasında 
sertifikalı fidan kullanarak 31.172 da. kapama badem bahçesi kurulmuştur. Bu bahçelerden 
ürün alınmaya başlanması, ithalatı azaltıcı etki yapacaktır. 

Yan faktör olarak arıcılığın gelişmesi de üretimde önemli rol oynayacaktır. Ülkemizde 
iç badem tüketici fiyatı 20-30 TL arasında değişmektedir. Üretilen ürünler standart 
olmadığından kabuklu badem fiyatı 6-8 TL. arasındadır. 
SORU 3) Aynı şekilde çörekotu, leblebi, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretim ve ithalat 
miktarları nedir? Aynı nedenlerle bu ithalatların durdurulmasını veya kısıtlanmasını 
düşünüyor musunuz? 
CEVAP 3) Ülkemizde çerezlik ay çiçeği üretimi 2008 yılında 91.613 ton, ithalatımız ise 
18.972 ton olarak gerçekleşmiştir. Leblebinin yapıldığı nohut üretimi 518.026 ton, ithalatımız 
ise 8.759 ton olarak gerçekleşmiştir. Çerezlik kabak üretimi 18.785 ton' dur. 

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitümüz bünyesinde çörek otu ile ilgili olarak çeşit 
geliştirme ve yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi çalışmaları 2003 yılından bu yana devam 
etmekte olup önümüzdeki yıl Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne çörek 
otunda çeşit tescili için başvurulması planlanmaktadır. 

Çerezlik Ayçiçeği bitkisinde çalışmalar Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüz ve Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitümüz bünyesinde devam etmekte olup, Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitümüzce Palancı 1 isimli çeşit için üretim izni alınmış ve özel bir şirkete satışı 
yapılmıştır. Bu yıl 2,5 ton tohumluk üretiminin yapılması planlanmaktadır. Ayrıca yine 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından 2008 yılında tescil edilen Çiğdem 1 isimli 
çerezlik ayçiçeği çeşidinin önümüzdeki yıllarda tohumluk üretiminin artırılması için 
çalışmalar devam etmektedir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan 
çalışmalar sonucu elde edilen ümitvar hatların denemeleri devam etmekte olup, önümüzdeki 
yıllarda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'ne çeşit tescili için 
başvurulması planlanmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı çeşitli araştırma enstitülerinde leblebilik nohut çalışmaları devam 
etmektedir. Leblebi üretiminin yoğun olduğu illerimiz Denizli, Çorum, Kütahya ve 
Erzincan'dır. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından 1995 yılında başlayan 
leblebilik nohut çeşidi geliştirme çalışmaları sonucunda çabalar meyvesini vermiş, 2008 
yılında HİSAR adlı leblebilik nohut çeşidi tescil ettirilmiştir. Çeşidin orijinal kademede 
tohumluk üretimini Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitümüz yapmaktadır. Aynı enstitü 
çeşidin tohumluk üretim hakkını Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifine devretmiş olup, 
çiftçilere dağıtımı bu kooperatiften yapılmaktadır. 
SORU 4) Kuruyemişçiliğimizin geliştirilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar tarafından fide ıslahı 
konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını uygun bulur musunuz? 
CEVAP 4) Bakanlığımızca ıslah edilen çeşitler ve fidanlar ile bahçe tesisi yapılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmakta olup, desteklemeler bu yönde gerçekleşmektedir. 
SORU 5) İthal edilen bazı kuruyemiş ürünleri Dahili İşleme Rejimi kapsamında işlenip ihraç 
edilmektedir. Ancak Dahili İşleme Rejiminden faydalanmak için en az 100 ton mal ihraç etme 
şartı aranmaktadır. Buda doğal olarak ihracatçıyı zor durumda bırakmaktadır. Bazı kuruyemiş 
ürünlerinin ithalatından doğan döviz kaybının ihracat yoluyla bir nebze olsun telafi edilmesi 
amacıyla, bu miktarın 10- 20 ton civarlarına çekilmesini uygun bulur musunuz? 
CEVAP 5) Konuyla ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan cevabi görüş 
aşağıda yer almaktadır; 
Yürürlükteki İthalat Rejimi Karan doğrultusunda, 0802.11 gümrük tarife pozisyonunda 
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(G.T.P) yer alan kabuklu badem, 0802.12 G.T.P'li kabuksuz badem, 0802.31 G.Jjgh>< 
kabuklu ceviz ile 0802.32 G.T.P'li kabuksuz ceviz ithalatında Dünya Ticaret Örgütü (DYÖ) 
pazara giriş tarife taahhüdümüz seviyesi olan %43,2 oranında gümrük vergisi, 

- 1206.00. 91.00.11 ile 1206.00.99.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında 
(G.T.İ.P) yer alan çerezlik ayçekirdeği ithalatında DTÖ pazara giriş tarife taahhüdümüz 
seviyesi olan %27 oranında gümrük vergisi, 

-1209.91.90.00.11 G.T.Î.P'li kabak çekirdeği ithalatında DTÖ pazara giriş tarife 
taahhüdümüz seviyesi olan %19,3 oranında gümrük vergisi, 

- 2008.19.19.00.31 G.T.Î.P ile 2008.19.19.95.00.31 G.T.Î.P'li leblebi ithalatında DTÖ 
pazara giriş tarife taahhüdümüz seviyesi olan %58,5 oranında gümrük vergisi 
uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 0910.99.91.00.14 G.T.Î.P'li çörekotu ithalatında ise %30 oranında 
gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

Öte yandan, yerli üretimin korunması ve devamının sağlanması ile yerli üretimin 
düşük fiyatlı ithalata karşı korunması ve vergi kaybının önüne geçilmesini teminen de, 

- 2005/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca, 26/10/2006 
tarihinden bu yana 0802.11 G.T.P'li kabuklu badem ithalatında CİF 3.000 $/Ton, 0802.12 
G.T.P'li kabuksuz badem ithalatında CİF 6.500 $/Ton, 0802.31 G.T.P'li kabuklu ceviz 
ithalatında CİF 1.800 $/Ton, 0802.32 G.T.P'li kabuksuz ceviz ithalatında ise CİF 5.400 
$/Ton, 

- 2006/3 sayılı ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, 22/04/2006 
tarihinden bu yana 1209.91.90.00.11 G.T.Î.P'li kabak çekirdeği ithalatında CİF 4.000 $/Ton 
gözetim uygulaması bulunmaktadır. 

Ayrıca, uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerli üretimin haksız rekabete 
karşı korunmasını teminen de "ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat" ile 
"İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında 
Mevzuat" hükümleri çerçevesinde tanımlanan ticaret politikası önlemlerine başvurulabilme 
imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda, kullanılabilen ticari koruma araçları ise anti-damping, 
anti-sübvansiyon, ithalatta korunma önlemi ve gözetim uygulamaları olup, 

- Bir ürünün dampingli veya sübvanse edilmiş fiyatlarla ithal edildiği, bu durumun 
anılan maddenin yerli üreticileri üzerinde zarara, zarar tehdidine veya bir üretim dalının 
kurulmasının fiziki olarak gecikmesine neden olduğunun iddia edilmesi ve soruşturma 
neticesinde ancak zarar, zarar tehdidi veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak 
gecikmesi ile dampingli veya sübvanse edilmiş ithalat arasında nedensel bir ilişki kurulması 
durumunda "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat" hükümleri 
çerçevesinde "anti-damping" önlemi veya "telafi edici" önlem alınabilmesi, 

- Bir ürünün ithalatında görülen ani artışın yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya 
zarar tehdidine neden olduğunun iddia edilmesi ve soruşturma neticesinde ancak ciddi zarar 
veya zarar tehdidi ile ithalat artışı arasında nedensel bir ilişki kurulması durumunda "ithalatta 
Korunma Önlemleri Mevzuatı" hükümleri çerçevesinde "ithalatta korunma önlemi" 
alınabilmesi, 

- Bir ürünün düşük birim fiyatlarla ithal edildiğinin tespit edilmesi durumunda ise 
"ithalatta Gözetim Uygulanması Mevzuatı" hükümleri çerçevesinde gözetim uygulaması 
başlatılması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 2007/3 sayılı Tarım Ürünlerine ilişkin Dahilde işleme Rejimi 
Genelgesinin 23 üncü maddesi uyarınca, işlem görmüş kuruyemiş ihracatı öngören Dahilde 
İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihracat taahhüdünün tamamının serbest dolaşımda bulunan 
(yerli veya millileştirilmiş) ürün kullanılarak gerçekleştirilmesini müteakip ürün bazında 
azami 100 ton ithalat için tahsisat yapılması kaydıyla kuruyemiş ithalatına izin verilmekte 
olup, ithalat ve ihracat için getirilmiş bir asgari miktar sınırlaması bulunmamaktadır. 
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10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan 'in, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/7967) 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur Milletvekili 

Bilindiği üzere Gübre fiyatları 2008 yılı içerisinde ardı ardına 
yapılan zamlarla tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmış ve ülkemiz 
çiftçilerinin büyük mağduriyetine neden olmuştur. Tonu 1.400 TL'ye 
kadar ulaşan gübre fiyatları nedeniyle zaten ekonomik kriz içerisinde 
bulunan çiftçilerimizin büyük çoğunluğu gübresiz ekim yapmak 
zorunda kalmışlar bu nedenle de ürünün kalitesinin düşük olmasından 
dolayı ürünlerini pazarlayamayarak ekonomik kayba uğramışlardır. 

Ekim sezonunda tarlalarını yüksek fiyatla satın aldıkları gübre ile 
hazırlamak durumunda kalan üreticiler bu günlerde gübre fiyatlarının 
yarı fiyatının bile altına düşmesi sonucu ne yapacaklarını şaşırmış 
durumdadırlar. Ekim mevsiminin ardından gübre fiyatının aniden 
düşmesi sonucu üreticiler daha hasat yapmadan zarara uğradıklarını 
söylemektedir. 

1. Hammaddesi petrol olan gübredeki fiyat düşüşünün petrol 
fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerçekleştiği söylenmektedir. 
Ancak daha önceki petrol fiyatı düşüşlerinde gübre fiyatlarında 
bir düşüş yaşanmamış aksine zam yapılmıştır. Gübre 
fiyatlarının böyle istikrarsız bir şekilde hem de döviz 
fiyatlarının tavan yaptığı bir ortamda aniden ve bu denli düşüş 
göstermesini nasıl açıklayabilirsiniz ? 

2. Gübre fiyatlarında bu denli düşüş yaşanması nedeniyle aradaki 
fiyat farkından kimler çıkar sağlamıştır. Bu farkın üreticiye 
ürün desteklemesi şeklinde kaynak oluşturması konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir ? 
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3. Gübre fiyatlarındaki bu ani fiyat indirimi üreticiyi korumak iyi 
niyetini taşıyorsa neden ekim sezonu öncesinde değil de ekim 
sezonu sona erdikten sonra yapılmıştır. Burada yüksek fiyatla 
gübre alarak ekim yapan üreticilerimizin reel zararı ne 
kadardır? 

4. Bundan sonrasında petrol fiyatlarında olası bir artış görülürse 
bu tekrar gübre fiyatlarında yeniden artışa neden olacak mıdır ? 
Gübre fiyatlarındaki iniş çıkışların üreticiyi tedirgin etmemesi 
açısından, fiyat istikrarını nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz ? 
Üreticiyi korumak amacıyla gübre fiyatlarına KDV indirimi 
uygulanmasını ve üreticinin desteklenmesini düşünür 
müsünüz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610-J.36ç^ 
Konu : Soru Önergesi 

30 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7967-13331/28894 sayılı yazı, 
b) 03.06.2009 tarihli veB.02.0.KKG.0.12/106-147-13/2375 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Burdur Milletvekili Ramazan 
Kerim ÖZKAN'a ait 7/7967 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1 - Görüş 7/7967 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Ramazan Kerim ÖZKAN 

Burdur Milletvekili 
Esas No :7/7967 

Bilindiği üzere Gübre fiyatları 2008 yılı içerisinde ardı ardına yapılan zamlarla tarihinin 
en yüksek rakamlarına ulaşmış ve ülkemiz çiftçilerinin büyük mağduriyetine neden olmuştur. 
Tonu 1.400 TL'ye kadar ulaşan gübre fiyatları nedeniyle zaten ekonomik kriz içerisinde 
bulunan çiftçilerimizin büyük çoğunluğu gübresiz ekim yapmak zorunda kalmışlar bu nedenle 
de ürünün kalitesinin düşük olmasından dolayı ürünlerini pazarlayamayarak ekonomik kayba 
uğramışlardır. 

Ekim sezonunda tarlalarını yüksek fiyatla satın aldıkları gübre ile hazırlamak durumunda 
kalan üreticiler bu günlerde gübre fiyatlarının yan fiyatının bile altına düşmesi sonucu ne 
yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Ekim mevsiminin ardından gübre fiyatının aniden 
düşmesi sonucu üreticiler daha hasat yapmadan zarara uğradıklarım söylemektedir. 

SORU 1) Hammaddesi petrol olan gübredeki fiyat düşüşünün petrol fiyatlarındaki düşüşe 
bağlı olarak gerçekleştiği söylenmektedir. Ancak daha önceki petrol fiyatı düşüşlerinde gübre 
fiyatlarında bir düşüş yaşanmamış aksine zam yapılmıştır. Gübre fiyatlarının böyle istikrarsız 
bir şekilde hem de döviz fiyatlarının tavan yaptığı bir ortamda aniden ve bu denli düşüş 
göstermesini nasıl açıklayabilirsiniz? 

SORU 3) Gübre fiyatlarındaki bu ani fiyat indirimi üreticiyi korumak iyi niyetini taşıyorsa 
neden ekim sezonu öncesinde değil de ekim sezonu sona erdikten sonra yapılmıştır. Burada 
yüksek fiyatla gübre alarak ekim yapan üreticilerimizin reel zararı ne kadardır? 

CEVAP 1-3) Ülkemizde kimyevi gübre fiyatları, dünya gübre fiyatları ile döviz kuruna göre 
serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Dünya gübre fiyatları ise arz talep dengesi 
içerisinde oluşmaktadır. Enerji tarımı için yeni tarım alanlarının kullanıma açılması nedeniyle 
arzın talebi yeteri oranda karşılayamamasından dolayı 2007 yılının son çeyreğinden itibaren 
Dünya gübre fiyatlarının artmasına paralel olarak ülkemizde de gübre fiyatları artış 
göstermiştir. Ancak, dünya gübre fiyatlarının 2008 yılının Ekim ayından itibaren düşmesine 
paralel olarak ülkemizde de gübre fiyatları gerilemiştir. 

SORU 2) Gübre fiyatlarında bu denli düşüş yaşanması nedeniyle aradaki fiyat farkından 
kimler çıkar sağlamıştır. Bu farkın üreticiye ürün desteklemesi şeklinde kaynak oluşturması 
konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

CEVAP 2) Ülkemizdeki gübre fiyatları serbest piyasa koşullarına göre oluştuğundan gübre 
fiyatlarında yaşanan bu ani dalgalanmalardan üretici veya ithalatçı firmalar herhangi bir 
haksız kazanç sağlamamıştır. Aksine yüksek fiyatla ithal edilen gübreler, piyasa koşullan 
nedeniyle ithalat fiyatının altında fiyatlardan satılmıştır. 

SORU 4) Bundan sonrasında petrol fiyatlarında olası bir artış görülürse bu tekrar gübre 
fiyatlarında yeniden artışa neden olacak mıdır? Gübre fiyatlarındaki iniş çıkışların üreticiyi 
tedirgin etmemesi açısından, fiyat istikrarını nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Üreticiyi 
korumak amacıyla gübre fiyatlarına KDV indirimi uygulanmasını ve üreticinin 
desteklenmesini düşünür müsünüz? 
CEVAP 4) Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-
2009 yılları arasında bütçe imkanları çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi 
gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 
yılına göre % 74 oranında artmıştır. Ayrıca birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-
80 oranında artırılmıştır. Artan mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması 
için 2003-2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün 
gruplarına göre değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL mazot destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

2010 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün 
gruplarına göre değişen miktarda bütçe imkanları çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve 
toprak analizi destekleme ödemesi yapılacaktır. 
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11.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Urla Teknokent Projesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/7968) Ek cevap* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1 - izmir'i teknoloji kentine dönüştürerek 20 bin kişiye istihdam olanağı 
yaratacak olan Urla Teknokent projesi için gereken arazi tahsisinin 
imzalanmamasının gerekçesi nedir? 

2- Hükümetin teknokentlere yönelik bakış açısı ve yaklaşımı nasıldır? Bu 
çerçevede Urla Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin geleceği için ne 
düşünülmektedir? 

3- Geçen yıl düzenlenen Ar — Ge yasasıyla teknoparklar cazibe merkezi 
olmaktan uzaklaşmışlardır. Bu doğrultuda teknoparklan çekici 
kılmaya yönelik yeni adımlar atılacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/01286 
Konu : 20 /07/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : a) 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7968-13332/28895 sayılı yazı. 
b) 19.07.2009 tarih ve B.02.0.004/01181 sayılı yazımız. 
c) 13.07.2009 tarih ve B.14.0.BHİ.0.00.00.02-404 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği, İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/7968 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan 
3 numaralı soruya ilgi (b) yazımız ile cevap verilmişti. 1 ve 2 numaralı soruların cevabı Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı ekinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

V £ ^ ^ -
'rof-Dr-Mehmet AYDIN 

. . Devlet Bakanı 
EK: ilgi (c) yazı ve eki 

(*) 7/7968 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 23/06/2009 tarihli 108. Birleşim Tutanak 
Dergisine eklidir. 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14 OBHİ 0 00 00 02-Z{O^ m 
Konu :Yazılı soru önergesi I 3 -8/- <-U\)y 

DEVLET BAKANLIĞI 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İLGİ: 19.06.2009 tarih ve 96 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ancak Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Mehmet AYDIN'ın koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
(7/7968) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nihat ERGÜN 
Bakan 

Ek: _ önerge cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT B ARAT ALİ'N İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1- İzmir'i teknoloji kentine dönüştürecek 20 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak 
olan Urla Teknokent Projesi için gereken arazi tahsisinin imzalanmamasının gerekçesi 
nedir? 

Cevap 1- "Urla Teknokent Projesi" başlığı altında Bakanlığımıza intikal eden bir proje 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu proje için gereken arazi tahsisinin imzalanmaması 
gibi bir sorun da bulunmamaktadır. 

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi İZTEKGEB A.Ş. ortaklarından EGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın E. Cemal ELMASOĞLU tarafından bir önceki Bakanımız 
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen rapora göre, Türkiye'de bir teknokent kurmak üzere 
yerleşim yeri arayışındaki Fransız C.İ.COM firmasına, yatırımını İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE) yerleşke alanı içerisinde kurulmuş bulunan "İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bö"lgesi"nin arazisine yapması önerilmiştir. Fransız C.İ.COM yöneticilerinin İYTE 
yöneticileri ile görüşmelerinde ilke anlaşmasına varılmış, yatırım talebi, İYTE Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Zafer İLKEN'nin bilgisi dâhilinde Adalet ve Kalkınma Partisi Ar-Ge'den sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Reha DENEMEÇ'e sözlü ve bir rapor şeklinde aktarılmıştır. 

Bakanlığımız ve Başbakanlık Tanıtım Ajansı'nın bilgi ve desteği çerçevesinde; İzmir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmesi istenilen bu yatırım 
projesinin hayata geçirilmesi için görüşmeler Fransız Yatırımcı Şirketi C.İ.COM, İZTEKGEB 
A.Ş. yöneticileri ile İYTE Rektörlüğü arasında sürdürülmektedir. 

Soru 2- Hükümetin teknokentlere yönelik bakış açısı ve yaklaşımı nasıldır? Bu 
çerçevede Urla Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin geleceği için ne düşünülmektedir? 

Cevap 2- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun amacı; üniversiteler, 
araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin 
uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla 
teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini 
veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik 
bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu'nun kararlan da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları 
yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı 
olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak 
teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. 

Bu kanunun uygulamaya girdiği 2001 yılından bu yana ülkemizde toplam 31 Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi kurulmuş bunlardan 20'si faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Geriye kalan 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım faaliyetleri halen devam etmektedir. Bakanlığımız: 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin bir an önce faaliyete geçebilmeleri için başta altyapı olmak 
üzere idare binası ve kuluçka merkezlerinin ihtiyaç duyduğu finansmanı hakediş karşılığında 
vermektedir. 

Urla Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşuna ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılmış' 
herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin kuruluşuna ilişkin 
prosedür 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak 
yürürlüğe konulmuş bulunan uygulama yönetmeliğinde açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Bu 
çerçevede; Urla Teknoloji Geliştirme Bölgesi için kuruluş başvurusu yapılması halinde 
başvuru dosyası mevcut Kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye 
alınacaktır. 
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12.- izmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'in, işitme engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/7971) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

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

Saygılarımla. 

Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

Özürlü yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu, yeterli düzeyde eğitim alamamakta 
ve sosyal yaşam olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır, özürlülerimizin ezici 
çoğunluğu, kendi kendine yetememekte ve sosyal bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. 
Bununla birlikte çalışma yaşamına katılmak anlamında, büyük sorunlar 
yaşamaktadırlar. 

İstihdam açısından işitme engellilerin durumu, diğer özürlülerimize göre daha 
da ağırdır. Ülkemizde işitme engelli sınav kazanan sayısı, diğer engellilere göre hızla 
azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi, modern çağımıza henüz uyum sağlayamayan 
eğitim sistemidir. 

Bu gruba giren engellilerimiz eğitim ve öğretim de, duyan öğrencilerle aynı 
sınıflarda okutulduğundan yeterince büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
DMS, KPSS gibi sınavlarda, soruları iyi anlayamamaları nedeniyle, başarısız 
olmakta, işe girme konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum, ÖSS 
sınavlarında da aynı sonuçları doğurmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Ülkemizde yaşayan işitme engelli yurttaşlarımızın sayısı nedir? Yaş 
gruplarına göre dağılımı nedir? 

2- İşitme engellilere eğitim veren okulların, arttırılmasını ve daha 
yaygınlaştırılmasını düşünüyor musunuz? 

3- İşitme engellilere ders Verenlerin, işaret dilini öğrenmesi konusunda yapılan 
bir çalışma var mıdır? Yoksa bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz? 

4- Bu gruba giren engellilerimizin, diğer engellilere göre KPSS, DMS ve 
ÖSS'deki başarı oranları nedir? 

5- 4857 Sayılı iş Kanununda çerçevesinde, kamu ve özel sektörde istihdam 
edilen işitme engellilerin sayısı nedir? 

6- işitme engellilerin eğitim aldıkları okullarda; KPSS, DMS ve ÖSS 
sınavlarında, yaşadığı sorunların çözümü için ne tür önlemler alınacaktır? 

^ 
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7- özürlülerimizin yaşadığı sorunları da dikkate alarak, 4857 Sayılı İş Kanunu 
ile düzenlenen kamu ve özel sektördeki, zorunlu özürlü kontenjanını 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

8- 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenen, kamu ve özel sektördeki zorunlu 
özürlü kontenjanının yeterince uygulanmamasının nedenleri nelerdir? Bu 
konuda ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

9- İşitme engelli yurttaşlarımızın hastane, karakol ve diğer kamu kurumlarında 
sorunlarını anlatmaları için, işaret dilini bilen personel istihdamı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00//tfJJ <2#/£/2009 
KONU : Yazıh Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığYnm 01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7971-13336/28899 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğu'nün 03.06.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-147-17/2364 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Selçuk AYHAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 

Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 

7/7971 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selma Aliye KAyAf 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN SELÇUK AYHAN'IN 
7/7971 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Özürlü yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu, yeterli düzeyde eğitim alamamakta 
ve sosyal yaşam olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır. Özürlülerimizin 
ezici çoğunluğu, kendi kendine yetememekte ve sosyal bir desteğe ihtiyaç 
duymaktadır. Bununla birlikte çalışma yaşamına katılmak anlamında, büyük sorunlar 
yaşamaktadırlar. 

İstihdam açısından işitme engellilerin durumu, diğer özürlülerimize göre daha 
da ağırdır. Ülkemizde işitme engelli sınav kazanan sayısı, diğer engellilere göre hızla 
azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi, modern çağımıza henüz uyum sağlayamayan 
eğitim sistemidir. 

Bu gruba giren engellilerimiz eğitim ve öğretim de, duyan öğrencilerle aynı 
sınıflarda okutulduğundan yeterince büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
DMS, KPSS gibi sınavlarda, sorulan iyi anlayamamaları nedeniyle, başarısız 
olmakta, işe girme konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum, ÖSS 
sınavlanhtia da aynı sonuçlan doğurmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORULAR: 

1) Ülkemizde yaşayan işitme engelli yurttaşlanmızın sayısı nedir? Yaş gruplanna 
göre dağılımı nedir? 

2) İşitme engelliler eğitim veren okullann, artırılmasını ve daha 
yaygınlaştırılmasını düşünyormusunuz? 

3) İşitme engellilere ders verenlerin, işaret dilini öğrenmesi konusunda yapılan 
bir çalışma var mıdır? Yoksa bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz? 

k 
4) Bu gruba giren engellilerimizin, diğer engellilere göre KPSS, DMS ve ÖSS' 

deki basan oranlan nedir? 

5) 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, kamu ve özel sektörde istihdam edilen 
işitme engellilerin sayısı nedir? 

6) İşitme engellilerin eğitim aldıktan okullarda; KPSS, DMS ve ÖSS sınavlannda, 
yaşadığı sorunların çözümü için ne lür önlemler alınacaktır? 

7) Özürlülerin yaşadığı sorunlan da dikkate alarak, 4857 sayılı İş Kanunu ile 
düzenlenen kamu ve özel sektördeki, zorunlu özürlü kontenjanını artırmayı 
düşünüyor musunuz? 

8) 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen, kamu ve özel sektördeki zorunlu özürlü 
kontenjanının yeterince uygulanmamasının nedenleri nelerdir? Bu konuda ne 
tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
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9) [şitme engelli yurttaşlarımızın hastane, karakol ve diğer kamu kurumlannd f̂ 
sorunlarını anlatmalar? için, işaret dilini bilen personel istihdamı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAPLAR : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı işbirliğinde 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında uygulanan Türkiye Özürlüler Araştırması 
sonuçlarına göre işitme engelli yurttaşlarımızın sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı 
aşağıda yer almaktadır. 

Yaş 
0-9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70+ 
Bilinmeyen 
TOPLAM 

Sayı 
27.429 
35.748 
39.823 
36.647 
27.592 
20.820 
26.996 
37.613 
139 
252.807 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle işitme kaybı olan bireylerin tıbbi 
tanısını ne kadar geç konulur, işitme cihazı kullanma ve eğitime başlanmasında ne kadar 
geç kalınırsa, konuşma ve lisanı kazanma becerileri de o kadar zayıf olur. 

Ülkemizde yenidoğan işitme taraması programı 2001 yılında Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yenidoğan İşitme Taraması Projesi" ile pilot olarak 
uygulanmaya başlamış, 2003 yılında Sağlık Bakanlığının yenidoğan tarama programına 
alınmıştır. 

Yenidoğan işitme programının ülke geneline yaygınlaşmaması, işitme kaybının 
erken teşhisinde, cihaz kullanma ve eğitime başlama sürecinde gecikmeye neden 
olmaktadır. Bir çocuk 5-5,5 yaşlarında konuşma ve lisan gelişimini tamamlar. Bu gelişim 
sürecinde, gecikmenin yaşandığı her gün bireyin iletişim becerilerini kazanmasını 
güçleştirmektedir. 

Yukarıda belirtilen durumlar bireyin akademik başarısızlığına da neden olmaktadır. 
Eğitim sürecinde konuşma ve lisan becerisini kazanamayan işitme engelli birey okuma ve 
yazmayı öğrenemediği için akademik olarak da başarısız olmaktadır. Bu nedenlerle, 
ilerleyen süreçte eğitime ve istihdama yönelik sınavlarda da gerekli başarıyı 
gösterememektedir. 

KPSS, DMS ve ÖSS sınavlarını gerçekleştiren YÖK'nun özürlülerin başarı oranları 
ile ilgili yayımlanmış istatistik verisi bulunmamaktadır. 

7 Temmuz 2005 tahinde yürürlüğe giren 5378 sayılı özürlüler ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "Eğitim ve 
öğretim" başlıklı 15 inci maddesi gereğince; 
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Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaşttrabilmek için Yükseköğretim 
Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere 
uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda 
çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. 

Ayrıca 20 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de "Yüksek Öğretim Kurumları 
Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik 
kapsamında Yükseköğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, 
özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri 
belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire 
başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulmuştur. 

Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) özürlülerin karşılaşabilecekleri sorunlar 
gidermek için alınan tedbirler; 

Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya 
devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik 
Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir 
dilekçe ekinde, başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adaylar, başvuru merkezi 
yetkilisine vermek, diğer adaylar bu belgeleri ÖSYM'ye posta ile göndermek zorundadırlar. 
Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu/işaretleyici görevlendirilecek, 
okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular 
sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde 
tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. 
Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde 
"Engelli Salonu" yazılı olacaktır. (Kaynak: 2009 KPSS Kılavuzu Lisans Düzeyi) 

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavlannda (YDS) özürlülerin 
karşılaşabilecekleri sorunları gidermek için alınan tedbirler; 

Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu 
(örneğin, bütün düzeltmelere rağmen görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde 
eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 
adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yürütme Kurulunun saptayacağı bir 
yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak 
yapılacaktır. Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporu ile kimlik bilgilerinin yer aldığı, engellerine ilişkin özgeçmişlerini 
ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi 2009- ÖSYS Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. 
Başvurma işlemleri bittikten sonra engelli duruma gelen adayların, raporlarını bir dilekçe 
ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri 
ÖSYM'nin görevlendireceği kurullarca incelenecek, adayların engelleri yüzünden ayrı bir 
seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına 
göre belirlenecektir. Daha önceki yıllarda engelli olarak ÖSYS'ye başvuran ve raporları 
kabul edilen adaylar, engel durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten 
bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formuna 
eklemelidirler. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, ayrı salonlarda 
sınava alınacaklar ve gerekli ise kendilerine kuyucu/işaretleyici verilecektir. Bu adayların 
ÖSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile YDS'ye gireceklerse YDS Sınava Giriş ve Kimlik 
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Belgesinde "Engelli Salonu" yazılı olacaktır. ÖSYM'nin yetkili kurullarınca raporları kaüül, 
edilmeyen adaylar ÖSYS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Görme engelli 
adaylar sınava, kendilerinin kullanabilecekleri, görmeyenlere özel hesap makineleri 
getirebileceklerdir. (Kaynak : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi -ÖSYS-Kılavuzu 
2009) 

4857 sayılı İş Kanununda konu ile ilgili olarak yaklaşık bir yıl kadar önce 15/5/2008 
tarihinde yürürlüğe giren ve kamu oyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen 5763 sayılı "iş 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da düzenleme 
yapılmıştır. Kanuna göre; İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski 
hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür. 

özürlü istihdamın arttırılmasının, özürlüye ve topluma faydaları salt ekonomik açıdan 
değerlendirilmemelidir. Özürlü istihdamının arttırılması toplumsal alanda sosyal adalet 
açısından olduğu kadar, işgücü savurganlığının önlemesi nedeniyle ekonomik açıdan da 
önemlidir. Bireysel anlamda ise istihdam, özürlüleri başkasına bağımlı olmaktan 
kurtarması, bir işe yarayabilmesinin mutluluğunu hissettirmesi, kendine güven ve saygı 
duygusunu güçlendirmesi açısından önemlidir. 

Çözüm sürecine, öncelik ile işverenler olmak üzere toplumun diğer kesimlerinin 
katılmaları, bu kesimler ile özürlülerin çatışmalarını önleyecektir. Bunun sağlanması başta 
çalışma barışı olmak üzere sosyal politikanın diğer unsurlarının da zedelenmesini 
engelleyecektir. 

Sorunların çözülmesinde Devletin sorumluluğu sadece yasal düzenlemeler ile sınırlı 
olmamalıdır. Buna bağlı olarak çözüm de öncelikle Devletten beklenmektedir. Özürlülerin 
Devletten beklentileri ve Devletin üstlendiği görevler kapsamında yeni politikalar 
geliştirilmektedir. 

Özürlülerin istihdam edilebilmeleri, işe yerleştirilmeden önce başlayan, işe 
yerleştirilme aşamasında devam eden ve işe yerleştirildikten sonra da devam ederek 
tamamlanan bir süreçtir. Mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetlerinden yeterince 
ve fırsat eşitliğine dayalı olarak yararlanamayan özürlülerin istihdam şansını yakalamaları 
oldukça zor olmaktadır, özürlülerin işgücüne katılım oranının %22,19 gibi düşük bir oranda 
olmasının (Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002) başlıca nedeni özürlülerin temel ve 
mesleki eğitim ile mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yeterince yararlanamamalarıdır. 
Yapılan araştırmalarda, işverenler özürlülerin istihdam edilmemelerinde; özürlülerin 
mesleki rehabilitasyon almamalarını ve eğitim düzeylerinin düşük olmasını en önemli 
gerekçe olarak göstermişlerdir. 

Eğitim ve rehabilitasyon alanında yaşanılan sorunlara ilaveten; 
• Toplumun özürlülere yönelik olumsuz önyargıları, 
• İşyerlerinde özürlülerin çalışmalarını sağlayacak uygun düzenlemelerin 

olmaması, 
• Özürlülerin özgüven eksikliği, 

özürlülerin çalışma hayatında yeterince yer alamamalarının diğer nedenleri arasındadır. 

Bu doğrultuda aşağıdaki çalışmalar planlanmakta ve önerilmektedir. 

1. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı özürlüler Yasası belediyelerin de sosyal ve 
mesleki rehabilitasyon hizmeti verebileceğini hükme bağlamıştır. Belediyelerin yerel 
düzeyde hizmet götürdükleri en önemli gruplardan birisi olan özürlülerin ihtiyaçlarını 
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tespit ederek hizmet üretmesi ve özürlülerin meslek sahibi olmaları için çaba ' 
göstermesi özürlülerin istihdamında başarı elde edilmesinde önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

2. Normal işgücü piyasasında istihdamı güç olan zihinsel, ruhsal-duyusal ve ağır 
özürlüler için açılması planlanan korumalı iş yerlerinin hayata geçirilmesi amacıyla 
hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi amacıyla 
Başbakanlığa arz edilmiştir. 

3. özürlülerin istihdamında yararlanabilecek ancak, bu güne kadar var olan imkanlara 
karşın verimli halde kullanılamayan bir başka mekanizma da uluslar arası ve ulusal 
fonlardır. Bu fonların kullanımına yönelik çabalar artırılacaktır. 

4. özürlülerin istihdamında işverenlere yönelik ne tür özendirici tedbirler 
alınabileceğine yönelik çalışmalara öncelik verilecek bu yönde yapılacak 
çalışmalara işverenlerinde katkı sunmaları sağlanacaktır. 

5. Özürlülerin çalışma hayatına katılımlarına yönelik kendileri, aileleri, işverenler ve 
genel olarak toplumda var olan yanlış düşünce ve tutumlara yönelik bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılacaktır. 

6. Özürlülerin istihdamı konusunda yapılacak düzenlemelerde gerek kamu gerek ise 
özel sektörde işçi-işveren-devlet boyutlarının bir araya gelmesi sağlanacak cezai 
yaptırımların yanında teşviklerin arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının yasal sorumluluklarını hangi gerekçelerle yerine 
getirmedikleri belirlenecek ve bu alandaki sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar 
(duyarlılık kazandırma, bilinç oluşturma) yapılacaktır. 

8. Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve ilgili kamu-sivil kurum ve kuruluşlarının da 
onayını alan 2005-2010 yıllarını kapsayan "Özürlülerin İstihdamı Eylem Planı" 
yürürlüğe konulmuştur. Eylem Planı; ülkemizin kendi koşulları ve imkanları 
ölçüsünde özürlülere sunulabilecek istihdam hizmetleri konusunda, temel sorunların 
çözümünü ve belli bir süreç alacak olan idari, hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır. 

İstikrarlı ve etkili bir eylem planı için özürlüler İdaresi Başkanlığı, çeşitli aralıklarla 
ilgili taraflarla toplantılar düzenlemekte olup, bu toplantılarda Eylem Planının 
yürütülmesindeki gelişmeler değerlendirilmektedir. 2005 - 2010 Özürlülerin İstihdamı 
Eylem Planı, sosyo-ekonomik durum ve özürlülerin ihtiyaçlarındaki değişimler ile bağlantılı 
olarak gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde değiştirilecektir. 

işaret Dili Tercümanı istihdam edilmesinden sorumlu kuruluş, 5378 sayılı Özürlüler 
Kanununun 30 uncu maddesi ile 2828 sayılı Kanuna eklenen Ek 8 inci madde hükümleri 
gereği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'dür. Bu amaçla İl 
Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu 
doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan işitme engelli bireyleri uygun resmi okul veya 
kuruma yerleştirmektedir. 

özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 
akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanmaktadır. 

İşitme engeli olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, 
yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve 
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kademedeki resmi ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi 
doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. 

Ayrıca, işitme engelli bireylerin eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranlarıyla 
birlikte kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte, bu bireyler için Bakanlıkça 
her tür ve kademede örgün ve yaygın özel eğitim okul ve kurumları da açılabilir. Gerçek ve 
tüzel kişiler, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için, mevzuatındaki 
esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler. 

Okul ve kurumların açılmasında bireylerin yetersizlik türüne göre sayısı, yerleşim 
biriminin özellikleri ve ulaşım imkanları dikkate alınmaktadır. 

01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayalı olarak 14.04.2006 tarihli ve 
26139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve 
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu kapsamda; işitme engeli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim 
ihtiyaçlarını desteklemek için işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlemesi ve 
değerlendirmesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç-gereçlerini hazırlamak, Türk işaret 
dili sistemini oluşturmak, işaret dili tercümanları ile öğreticilerini yetiştirmek ve farklı 
uygulamaları önlemek üzere usul ve esasları düzenlemek amacıyla; Türk Dil Kurumu 
Başkanlığı koordinesinde Özürlüler İdaresi, Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, üniversite temsilcileri ve İşitme Engelliler Federasyonu iş birliğinde 
başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 

Söz konusu sınavlarla ilgili gerekli tedbirler alınılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında iş birliği yapılmakta ve gerekli önlemlerin alınmasına dair çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen cevaba 
göre; 

Türkiye İş Kurumu kayıtlarına göre, 4857 Sayılı İş Kanununun yürürlüğe girdiği 2003 
yılından 2009 Mayıs dönemine kadar kamuda ve*özel sektörde istihdam edilen işitme 
engelli vatandaşlarımızın sayısı, yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

YILLAR 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 (*) 

KAMU 
ERKEK 

34 
98 
127 
94 
43 
27 
14 

KADIN 
1 
12 
18 
13 
19 
12 
5 

ÖZEL 
ERKEK 

1.427 
2.027 
2.705 
2.684 
2.164 
2.370 
1.091 

KADIN 
287 
399 
555 
576 
435 
527 
232 

TOPLAM 

1.749 
2.536 
3.405 
3.367 
2.661 
2.936 
1.342 

(*): Ocak - Mayıs Dönemi itibariyle 

Kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen 5763 sayılı Kanun ile istihdamı 
zorlaştıran idari ve mali yükler azaltılmış olup, özel sektörde 50 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işverenlerin eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü kaldırılarak 
kamudaki kontenjanlar artırılmış, özel sektör işyerlerinin %3, kamu işyerlerinin ise %4 
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özürlü çalıştırmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, özürlü istihdamını teşvik amacıyla, zorunlu 
özürlü istihdamında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait 
işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran işverenler ile yükümlü 
olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü 
için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren 
hisselerinin yüzde ellisi Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

Öte yandan İŞKUR, zorunlu özürlü istihdamının etkin şekilde uygulanabilmesi 
konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, 
2003 yılından Mayıs 2009 dönemine kadar 120.576'sı özel sektörde, 5.863'ü kamuda 
olmak üzere, toplam 126.439 özürlü vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla bir işe 
yerleştirilmiştir. Ayrıca, kamu-özel ayrımı yapmadan kontenjanlarını doldurmayan bütün 
işverenlere yönelik olarak idari para cezası kesilmekte ve bu konuda duyarlılığın artması 
için çalışmalar yürütülmektedir. Son beş yıllık dönemde (2003-2008) özürlü çalıştırma 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere kesilen idari para cezası toplamı 62.511.079 
TL'dir. 2009 yılında ise, 12 Haziran itibariyle toplam 11.348.173 TL idari para cezası 
kesilmiştir. 

İşverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu 
maddesine istinaden oluşturulan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden 
Ceza Olarak Kesilen Paralan Kullanmaya Yetkili Komisyon kararları doğrultusunda engelli 
vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun mesleklerde istihdamlarının 
arttırılabilmesi için mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma gibi projelerde 
kullanılmaktadır Bu kapsamda, özürlü vatandaşlarımızın istihdam edilebiliri ıklerınıırmztya 
yönelik olarak 2003-2009 (Mayıs) döneminde düzenlenen 638 kursa toplam 12.145 kişinin 
katılımı sağlanmıştır. 

Saygılarımla. 

_ S > 3 . 
Selma Aliye KAVAF" 

Devlet Bakanı 
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13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, zeytincilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/7972) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
I 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde 
Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 4 ay çalıştı ve çok olumlu bir rapor hazırladı. 

Ancak raporda yer alan önlem ve önerilerden bugüne kadar uygulanan olmadı. 
Bu çalışmalar yapılırken zeytin üreticileri ile yapılan çalışmalar sırasında üreticilerin 
sıkıntıları, talepleri ve ihtiyaçları dinlenerek dile getirildi. Ama sonuçta beklenti 
içerisine giren üreticiler hayal kırıklığı içinde zorlu mücadelelerine devam ediyor. 

1. Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu çalışmaları sonucunda alınan kararlar 
doğrultusunda bu güne kadar ne gibi çalışmalar başlatılmıştır? 

2. Tarım politikaları içerisinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri için özel bir planlama 
yapılmasıyla ilgili olarak çalışmalar başlatılmış mıdır? 

3. Zeytin ve zeytin ürünlerinin satışı ve pazarlamasıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt 
dışında yeni pazarlar oluşturulmasına yönelik olarak planlanmış çalışmalarınız 
mevcut mudur? 

4. Ürün durumuna göre; zeytinlerin yağlık olarak değerlendirilmesi gerekli olduğu 
zamanlarda; üreticilerin durumu göz önünde bulundurularak, fiyatlarda 
ayarlama ve destekleme çalışmaları yapılması ile ilgili neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

5. Zeytin üreten çiftçilerin girdilerinin (gübre, ilaç, mazot vb) desteklenmesi 
konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 

6. Zeytin üretiminde ihracata yönelik olarak planlama yapılmakta mıdır? 
7. Bu konuda üreticilerin yönlendirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarınız var 

mıdır? 
8. Zeytin ve zeytin yağı üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik olarak destek ve 

prim verilmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 
9. Zeytin ağaçlarının kaliteli ve standartlarına göre denetim ve geliştirilmesi 

amacıyla neler yapmayı planlıyorsunuz? 
10.Ülkemizin "kara elmas"! olan zeytinin ve bunu zorluklarla yetiştiren 

üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilerek, hak edilen ölçüde kazanç 
sağlamaları ve ekonomik zorluklarının giderilmesi için acilen neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/ 2 3 ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

30 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 01.06.2009 tarihli ve KAN.KARMD.A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/7972-13340/28903 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 03.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-147-18/2376 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı ile, ilgi (b) de 
kayıtlı yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/7972 esas no'lu yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER *-" 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 

- 1 1 1 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/7972 

Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
4 ay çalıştı ve çok olumlu bir rapor hazırladı. 

Ancak raporda yer alan önlem ve önerilerden bugüne kadar uygulanan olmadı. Bu çalışmalar yapılırken 
zeytin üreticileri ile yapılan çalışmalar sırasında üreticilerin sıkıntıları, talepleri ve ihtiyaçları dinlenerek 
dile getirildi. Ama sonuçta beklenti içerisine giren üreticiler hayal kırıklığı içinde zorlu mücadelelerine 
devam ediyor. 

SORU 1-Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu çalışmaları sonucunda alınan kararlar doğrultusunda bu güne 
kadar ne gibi çalışmalar başlatılmıştır? 

SORU 2- Tarım politikaları içerisinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri İçin özel bir planlama yapılmasıyla 
ilgili olarak çalışmalar başlatılmış mıdır? 

SORU 10- Ülkemizin "kara elmas"ı olan zeytinin ve bunu zorluklarla yetiştiren üreticilerimizin 
mağduriyetlerinin giderilerek, hak edilen ölçüde kazanç sağlamaları ve ekonomik zorluklarının giderilmesi 
için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-10- AB içindeki rekabet gücümüzü artırmak ve modern bahçeler tesis etmek ve sektöre 
düzenli hammadde sağlayabilmek için yurt içinde üretilip sertifikalandınlan fidanlarla bahçe tesis eden 
Üreticilere dekar başına olmak üzere uygulanan destekleme çalışmaları ilk defa 2005 yılında başlatılmış, 
2006-2007-2008 yıllarında da devam etmiş olup, söz konusu destek çalışmalarına 2009 yılında da devam 
edilecektir. 

Zeytinyağı alım fiyatlarının sürekli olarak üretim maliyetinin altında kalması, üreticinin zeytinciliğe 
gereken önemi vermemesi ve AB uyum çalışmaları kapsamında zeytinciliğimizin ve zeytin üreticilerimizin 
teşvik edilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana zeytinyağı üreticileri desteklenmektedir. 2007-2011 
dönemini kapsayan süreçte de zeytinyağı üreticilerinin desteklemesine 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile devam edilecektir. 

Ülkemiz için önem arz eden bitkisel ürünlerden olan sofralık zeytin ve zeytinyağında mevcut politikaların 
geliştirilmesi kapsamında üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının etkin 
bir rol alması ve sektörün sorunlarının bir bütünlük içerisinde çözülebilmesi amacıyla 5488 sayılı Tarım 
Kanunun 11. Maddesi gereğince, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik 05 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Yönetmelik çerçevesinde UZZK Konseyi 21.05.2007 tarihi itibariyle çalışmalara başlamıştır. 

Ülkemiz 1963 yılında Uluslararası Zeytin Konseyi' ne (UZK) üye olmuş, 1998 yılında Uluslararası Zeytin 
Konseyi üyeliğinden çıkmış ve dünyada bu uluslararası örgütün üyesi olmayan tek zeytinyağı üreticisi ülke 
konumuna düşmüştür. Bu nedenle, Dünya'da zeytin ve zeytinyağı sektöründe rekabet gücümüzü artırmak 
amacıyla, UZK' ya yeniden üye olunması çalışmalarına Bakanlığımız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve UZZK girişimleri ile 2009 yılında hız kazandırılmıştır. 

UZK' ya yeniden üyeliğimizin gerçekleşmesi ile Ülkemizin sürdürülmekte olan son derece önemli 
uluslararası projelerde yer alabilmesi, yeni Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması' nın taslak 
metni üzerinde müzakerelerde bulunabilmesi, zeytincilik alanında UZK' yi referans alan Avrupa Birliği' ne 
uyum gösterilebilmesi ve UZK' da üretimden ihracata pek çok konuda ele alınan teknik konularda, üretici 
üye ülke olarak Türkiye'nin de söz sahibi olması sağlanacaktır. Bunun sonucu olarak da hem tüketimin 
artırılması hem de Türk zeytinyağının yurtdışında tanıtılması ve dünya piyasasında hak ettiği yere gelmesi 
mümkün olacaktır. 
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Ülkemizin AB Müktesebatına uyumu kapsamında naturel zeytinyağının duyusal özelliklerini saptayabilecek* 
ve bunlar ile ilgili kriterleri belirleyebilecek yeterliliğe haiz UZK tarafından tanınan Zeytinyağı Resmi 
Tadım Panel Grubunun oluşturulması amacıyla UZZK tarafından belirlenen naturel zeytinyağı resmi tadım 
panelistleri UZK' ya bildirilerek çalışmalara başlanılmıştır. 

Ayrıca Zeytincilik Araştırma Enstitüsü liderliğinde 2008 yılı 15 Aralık tarihinde başlatılan TÜBİTAK 1007 
Kamu Araştırma formatında hazırlanmış "Uzaktan Algılama Tekniği ile Zeytin Ağaç Envanterinin 
Çıkarılması Zeytin Çeşitlerinin ve Yağlarının DNA Molekülleri Yardımıyla Karakterizasyonu ve Kayıt 
Altına Alınması" projesi hali hazırda devam etmektedir. 

Zeytinlerde solgunluk hastalığı olarak bilinen verticülium dahliae karşı Enstitü Gen Bankasında mevcut 
çeşitlerin testlenmeleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda belirtilen hastalığa karşı dayanıklı ve toleranslı 
olan iki adet zeytin delice tipi (D9 ve D36 ) klonal anaç olarak tescile teklif edilmiştir. Klonal anaçlar için 
üretim izni başvurusu yapılmış ve üretime kaynaklık edecek damızlıklar oluşturulmuştur. Sürecin 
tamamlanmasını takiben 2009 sonbaharında bu anaçlar kullanılarak aşılı zeytin fidanı üretimine yönelik 
çalışmalara başlanacaktır. 

SORU 3-Zeytin ve zeytin ürünlerinin satışı ve pazarlamasıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yeni 
pazarlar oluşturulmasına yönelik olarak planlanmış çalışmalarınız mevcut mudur? 

CEVAP 3- Uluslararası Zeytin Konseyine yeniden üyeliğin gerçekleştirilmesi ile UZK'nın hedef pazarlar 
olarak belirlemiş olduğu ülkelerde yapılan tanıtım faaliyetlerine iştirak edilerek özel tanıtım programları 
düzenlenebilecektir. 

Zeytin ve zeytinyağının iç tüketimi ile ihracatını artırmak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 3 
Nisan 2007 tarihinde Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) kurularak çalışmalara başlanılmıştır. 

SORU 4- Ürün durumuna göre; zeytinlerin yağlık olarak değerlendirilmesi gerekli olduğu zamanlarda; 
üreticilerin durumu göz önünde bulundurularak, fiyatlarda ayarlama ve destekleme çalışmaları yapılması ile 
ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 4- Bakanlığımızca zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında bir ayarlama yapılamamakla birlikte, zeytin 
üreticilerini teşvik etmek amacıyla; hedef fiyatı ile dünya fiyatı arasındaki fark dikkate alınarak bütçe 
imkanları çerçevesinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenerek destekleme 
yapılmaktadır. 

Söz konusu destekleme çalışmalarına 2007-2011 döneminde de devam edilecektir. 

SORU 5- Zeytin üreten çiftçilerin girdilerinin (gübre, ilaç, mazot vb) desteklenmesi konusunda neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 5- Diğer ürünlerde olduğu gibi zeytin üreticilerinin üretim girdilerinin desteklenmesi amacıyla 
2003 yılında mazot, 2005 yılında da kimyevi gübre destekleme çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu 
destekleme çalışmalarına 2007-2008 yıllarında da devam edilmiştir. 2009 yılında, 2008 yılı ÇKS kayıtlarına 
göre zeytin alanları için dekar başına kimyevi gübre için 3,825 TL ve mazot için 2,925 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 2010 yılında da söz konusu destekleme çalışmalarına devam edilecektir. 

SORU 6- Zeytin üretiminde ihracata yönelik olarak planlama yapılmakta mıdır? 

SORU 1- Bu konuda üreticilerin yönlendirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 6-7- AB içindeki rekabet gücümüzü artırmak ve modern bahçeler tesis etmek ve sektöre düzenli 
hammadde sağlayabilmek için yurt içinde üretilip sertifikalandırılan fidanlarla bahçe tesis eden üreticiler 
dekar başına desteklenmektedir. 

Bakanlığımızın 2004-2014 yılı hedefleri arasında; zeytinyağı ihracatını 70 bin ton dan 200-250 bin tona 
çıkarmak yer almaktadır. Bu amaçla Uluslararası Zeytin Konseyine üyeliğimizin gerçekleşmesi ile birlikte 
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Bakanlığımız ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyimizle birlikte üretim ve ihracata yönelik çalışmatefr 
yapılacaktır. 

SORU 8- Zeytin ve zeytinyağı üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik olarak destek ve prim verilmesi 
yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 8- Zeytinciliğimizin ve zeytin üreticilerimizin teşvik edilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana 
zeytinyağı üreticileri desteklenmektedir. 2009 yılında, 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete' 
de yayımlanan "2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, 
Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama 
Tebliği" (Tebliğ No: 2008/59) çerçevesinde 2008 yılı ürünü zeytinyağı destekleme primi çalışmaları 
yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğ ile zeytinyağı destekleme prim miktarı kilogram başına 21 Krş olarak 
belirlenmiştir. 

Ancak, 27.12.2008 tarihinde kabul edilen 5828 No' lu "2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' nun" 
12. inci maddesi gereğince 21 Krş olarak belirlenen miktardan %10 kesinti yapılarak 18,9 Krş olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

2007-2011 dönemini kapsayan süreçte de zeytinyağı üreticilerinin desteklemesine 2007/12415 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile devam edilecektir. 

Konu ile ilgili Dıs Ticaret Müsteşarlığından alınan cevabi bilgiler ise su şekildedir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl düzenli bir şekilde, DTÖ taahhütlerimize uyumlu olarak ve bütçe 
imkanları dahilinde hazırlanan "2009/1 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-
Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği" ile ihracatımız açısından potansiyel arz eden 16 adet tarım ve 
işlenmiş tarım ürünü grubuna ihracat iadesi desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda zeytin ve zeytinyağı, 
ülkemiz ihracatı açısından sahip olduğu potansiyel ve geleneksel önemi nedeniyle Müsteşarlığımızca 
öncelikli olarak desteklenmektedir. Ayrıca, söz konusu ürünlerde markalı ve ambalajlı ihracatın 
artırılabilmesini teminen, artırımlı ihracat iadesi uygulanmakta olup bu çerçevede örneğin lKg'a kadar 
ambalajlarda tescilli Türk markalı zeytinyağlarına 500 ABD Doları/Ton, zeytinlere ise 225 ABD 
Dolan/Ton seviyesinde ihracat desteği verilmektedir. Diğer taraftan, zeytin ve zeytinyağının iç ve dış 
tüketimini ve ihracatını artırmak amacıyla kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi tarafından çeşitli 
tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin Serbest Bölgeler Mevzuatı kapsamında Faaliyet Ruhsatı 
almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmaları ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
kapsamında üretici kullanıcılara tanınan vergi istisnalarından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. 

İhracatta yönelik olarak yapılan destekleme çalışmaları ise Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

SORU 9- Zeytin ağaçlarının kaliteli ve standartlarına göre denetim ve geliştirilmesi amacıyla neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

CEVAP 9- Zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illere zeytin ve zeytinyağı üretiminin kalite ve 
kantite kriterleri yönünden geliştirilmesi, atıl durumda olan tarıma elverişli sahaların etkin bir şekilde 
değerlendirilmesi istihdamın ve üretici gelirlerinin artırılması için, Genel bütçe ve il özel idaresi imkanları 
dahilinde çalışmaların yürütülmesi amacıyla talimat verilmiştir. 

Bununla birlikte; sertifikalı zeytin fidanları ile tesis edilen alanların desteklemeye alınmasından bu yana 
ülke çapında dünya standartlarında ve ihracat kalitesinde zeytin yetiştiriciliğine uygun tür ve çeşitlerle 
kapama bahçeler kurulmuştur. Yakın tarihlerde bu bahçelerin üretim olarak devreye girmesi ile ihracat 
miktarlarımızda gözle görülür bir artış kaydedilecektir. 
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14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir Ro-Ro projesi ihalesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/7978) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

12 Haziran 2008 tarihinde verdiğim soru önergesine herhangi bir cevap verilmemiştir. Konunun önemi 
nedeniyle sorularımı tekrarlıyor ve tarafıma uygun bilginin verilmesi hususunda hassasiyetinizi talep ediyorum. 

İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı İstanbul (Avcılar),. Bursa (Güzelyalı) sınırlarında yapılması düşünülen Ro-Ro 
Projesi ihalesinin İDO, tarafından, 13.05.2008 tarihinde yapılacağı açıklanmış, ancak ihale; 27.05.2008 tarihinde 
gerçekleşmiştir. 

Ro-Ro taşımacılığında çalıştırılması düşünülen 2 gemi ile günde 6 sefer yapılacağı göz önüne alındığında, 
günlük taşıma kapasitesinin 1700 TIR civarında olacağı söylenebilir. İskelenin hinterlandı düşünüldüğünde, bu alan; 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa'yı kapsayacaktır. Bu durumda, bu illerle olan karayolu bağlantıları ile Mudanya 
iskelesi arasında oldukça yoğun bir, ağır vasıta trafiği oluşacaktır. Kabaca, Ro-ro taşımacılığının faaliyete geçmesi ile 
Bursa'nın artan taşıt trafiğine günde yaklaşık 1700 TIR daha eklenecektir. 

1. Ro-Ro projesi hizmet ihalesi İDO tarafından. 13.05.2008 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır. 13.05.2008 tarihindeki 
yapılacağı açıklanan ihalenin 27.05.2008 tarihine erteleme nedenlerini ve gerekçeleri nelerdir? 

2. 27.05.2008 tarihinde gerçekleşen ihalenin kapsamı nedir ve bu ihale hangi illerimizi kapsamaktadır? 

3. 13.05.2008 tarihli şartnamede açıkça belirtilen Bursa - Güzelyalı hattının yer seçimi ile ilgili kriterleri nelerdir? Bu 
kriterler nasıl belirlenmiştir? 

4. Bu çalışmalarda, Bursa'nın Anayasası olarak bilinen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında öngörülen; Ulaşım 
Master Planı çerçevesinde nasıl bir değerlendirme ve yönlendirme yapılmıştır? 

5. Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Mudanya Bölgesi için öngörülen plan kararları irdelenmiş midir? 
Bu konuda nasıl bir araştırma yapılmıştır? 

6. Mudanya Bölgesi için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında öngörülen özel mahsul alanlarını (zeytin, incir v.b 
tarım ürünleri) ve turizm plan kararlarını görmezden gelerek, sanayileşme ve ulaşım fonksiyonlarını tetikleyerek, 
Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına aykırı bir uygulama yapılacağı yönünde kamuoyunda 
tartışmalar yaşanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak hangi ön çalışmalar yapılmıştır, yapılan bu çalışmalar nelerdir? 
Eğer yapıldıysa bu çalışmaların sonuçlarını açıklayınız? 

7. Bursa ili sınırlarında; yapılması gerekliliği varsa alternatif hatlar değerlendirildi mi? Bu konuda hangi çalışmalar 
yapıldı? 

8. Bursa ilinde yapılması düşünülen hatta oluşacak trafik yoğunluğu ve kademelenmesi ile ilgili hangi yöntem ve 
güzergahlar belirlenmiştir? 

9. Bu gerekçelerden hareket ederek; Bursa ilinin sorunlar yumağına dönüşmemesi için, bu ihalenin iptal 
edilebilmesi ve bu projeden vazgeçilmesi ile ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

13 TEMMUZ 2009 
Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/1 boS 
Konu :Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığı'nın 01.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7978-13415/29081 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 03.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-147-24/2373 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/7978 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 

- 1 1 6 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/7978 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

12 Haziran 2008 tarihinde verdiğim soru önergesine herhangi bir cevap 
verilmemiştir. Konunun önemi nedeniyle sorularımı tekrarlıyor ve tarafıma uygun 
bilginin verilmesi hususunda hassasiyetinizi talep ediyorum. 

İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı İstanbul (Avcılar), Bursa (Güzelyalı) sınırlarında 
yapılması düşünülen Ro-Ro Projesi ihalesinin İDO tarafından, 13.05.2008 tarihinde 
yapılacağı açıklanmış, ancak ihale; 27.05.2008 tarihinde gerçekleşmiştir. 

Ro-Ro taşımacılığında çalıştırılması düşünülen 2 gemi ile günde 6 sefer 
yapılacağı göz önüne alındığında, günlük taşıma kapasitesinin 1700 TIR civarında 
olacağı söylenebilir. İskelenin hinterlandı düşünüldüğünde, bu alan; Eskişehir, 
Bilecik, Kütahya ve Bursa'yı kapsayacaktır. Bu durumda, bu illerle olan karayolu 
bağlantıları ile Mudanya iskelesi arasında oldukça yoğun bir, ağır vasıta trafiği 
oluşacaktır. Kabaca, Ro-ro taşımacılığının faaliyete geçmesi ile Bursa'nın artan taşıt 
trafiğine günde yaklaşık 1700 TIR daha eklenecektir. 

SORULAR: 

1- Ro-Ro projesi hizmet ihalesi İDO tarafından 13.05.2008 tarihinde yapılacağı 
açıklanmıştır. 13.05.2008 tarihindeki yapılacağı açıklanan ihalenin 27.05.2008 
tarihine erteleme nedenlerini ve gerekçeleri nelerdir? 

2- 27.05.2008 tarihinde gerçekleşen ihalenin kapsamı nedir ve bu ihale hangi 
illerimizi kapsamaktadır? 

3- 13.05.2008 tarihli şartnamede açıkça belirtilen Bursa - Güzelyalı hattının yer 
seçimi ile ilgili kriterleri nelerdir? Bu kriterler nasıl belirlenmiştir? 

4- Bu çalışmalarda, Bursa'nın Anayasası olarak bilinen 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planında öngörülen; Ulaşım Master Planı çerçevesinde nasıl bir 
değerlendirme ve yönlendirme yapılmıştır? 

5- Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Mudanya Bölgesi için 
öngörülen plan kararları irdelenmiş midir? Bu konuda nasıl bir araştırma yapılmıştır? 

6- Mudanya Bölgesi için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında öngörülen 
özel mahsul alanlarını (zeytin, incir v.b tarım ürünleri) ve turizm plan kararlarım 
görmezden gelerek, sanayileşme ve ulaşım fonksiyonlarını tetikleyerek, Bursa 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına aykırı bir uygulama yapılacağı 
yönünde kamuoyunda tartışmalar yaşanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak hangi ön 
çalışmalar yapılmıştır, yapılan bu çalışmalar nelerdir? Eğer yapıldıysa bu çalışmaların 
sonuçlarını açıklayınız? 

7-Bursa ili sınırlarında; yapılması gerekliliği varsa alternatif hatlar 
değerlendirildi mi? Bu konuda hangi çalışmalar yapıldı? 

8-Bursa ilinde yapılması düşünülen hattC^lu^acak trafik yoğunluğu ve 
kademelenmesi ile ilgili hangi yöntem ve güzergahlar belirlenmiştir? 

9-Bu gerekçelerden hareket ederek; Bursa ilinin sorunlar yumağına 
dönüşmemesi için, bu ihalenin iptal edilebilmesi, ve bu projeden vazgeçilmesi ile 
ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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CEVAPLAR: 

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO Genel 
Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ; 

13.05.2008 tarihinde yapılması planlanan İstanbul Güzelyalı Ro-Ro Projesi 
Hizmet Alımı İşine ait ihale; İhale ilanının 2/c maddesinde "işin süresi 120 
(yüzyirmi) takvim günü (işe başlama 20/06/2008; işin bitiş tarihi 07/10/2008)" olarak 
sehven yazıldığı ve düzeltme ilanı için gerekli "ilanın yayımlanmasını takip eden on 
günlük süre"nin dolduğu tespit edilerek Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri 
gereğince ihalenin iptal edildiği, 

27/05/2008 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin kapsamının; Bursa-Güzelyalı 
hattı ile ilgili olmayıp Fizibilite ve Etüd Raporunun Hazırlanması, Yol-Kavşak ve 
Köprü Kesin Projelerinin Hazırlanması, Kamulaştırma Projeleri ile 1/5000 ve 1/1000 
İmar Planlarının Hazırlanması , Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması , DPT 
Formatında Rapor ve Sunumlarının Hazırlanması , Bursa-Balıkesir bölgesinde 
araştırma amaçlı olarak çalışmalar yapılması ve İstanbul-Bursa-Balıkesir sınırlan 
içerisinde ulaşımın çözümüne yönelik alternatif hatlar olup olmadığının araştırılması 
işi olduğu ve ihale konusu hizmetin yapılacağı yerin İSTANBUL olarak belirlendiği, 

Ro-Ro Projesi Hizmet Alımı işine ait ihalenin 27.05.2008 tarih saat 10:00'da 
yapıldığı, ancak Teknik Şartnamenin 1. Aşamasında analiz ve etüt çalışmaları 
bulunmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilmesi gereken 
arazi seçimlerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle projenin sağlıklı yürümesinin 
mümkün olmadığı değerlendirilerek 03.07.2008 tarihinde ihalenin iptal edildiği 
anlaşılmıştır. 
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15.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, İslami Kalkınma Bankası vasıtasıyla kalkınma koo
peratiflerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker 'in cevabı (7/7981) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak cevaplandırması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Bugün 6.5 milyar olan dünya nüfusunun altıda birine tekabül eden bir milyarın üstünde insan 
her gün açlık .sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaktadır. 40 yıl sonra 9 milyarı bulacağı tahmin 
edilen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak ve açlık tehdidini en aza indirgemek ise, 
Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ne göre küçük çiftçi ligi n-aile çiftçiliğinin global 
düzlemde desteklenmesi ile mümkün olabilecek. Tarımsal üretimin bu bağlamda son derece 
önem kazandığı ve Türkiye gibi tarımsal üretim potansiyeli anlamında dünyaya ciddi kaynak 
sunumunda bulunabilecek bir ülkenin izleyen dönemde şimdikinden daha etkin biçimde 
sürece katkıda bulunmak durumunda kalabileceği ortadadır. Bu doğrultuda, gerek üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi gerek üreticinin bu vasfının desteklenmesi gerekse bu alana içkin 
sorunların tespiti ve çözüm yollarının üreticiyle birlikte bulunmaya çalışılması gibi noktalarda 
siyasi otoritenin destek kuvvet olarak sürece müdahil olması gereği .. de doğal 
karşılanabilmektedir. 

Son yıllarda, küresel ısınma olgusunun doğal bir çıktısı olarak karşımıza çıkan yağışlardaki 
düşüşlerin yarattığı kuraklık Türkiye özelinde tarımsal üretimde yaşanan düşüşler biçiminde 
kendisini göstermiştir. Çatısı altında 3 milyon çiftçiyi barındıran, bu anlamda istidam 
kategorileri içinde büyük ağırlığı bulunan, buna paralel biçimde milli gelir ve ihracattaki 
payının da son derece yüksek olduğu aşikar olan tarım sektörü, 2009'da ekilebilir alanların 
istenilen seviyede yağış alması sebebiyle önceki kurak yıllara kıyasla rekoltede %l()-3() 
arasında artış beklentisi içine girmiştir. İklim koşulları olumlu seyrclmckteyse de, hem farım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izlenmekte olan destekleme politikalarının birkaç tarım 
ürünü ile sınırlı kalan nüfuz alanı hem çiftçinin ürettiği mal için gerek tüccar gerekse 
birliklerce verilen fiyatların düşüklüğü ve buna zıt biçimde artan ithal girdi fiyatları çiftçiyi 
yoksullaştırmaktadır. 

Ana hatları verilen bu süreçte yalnızca bankalar bu gidişatın farkına tam anlamıyla varabilmiş 
ve tarım alanında kullandıracakları kredilerde artırım yoluna gitme fikrini benimsemişlerdir. 
Çiftçiye çeşitli faiz ve ödeme koşullarına sahip paketler sunulmuşsa da, en dikkat çeken 
krediler yeni kredilendirme paketlerinden çok üretici birlikleri özelinde kullandırılmakla olan 
krediler olmuştur. Bilinmektedir ki, İslam Kalkınma Bankası vasıtasıyla 'farım ve Köyişleri 
Bakanlığıma bağlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yıllık %5 faizle kredi kullanabiliyorkcn. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri %28 faizle kredi 
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ı yanında, çiftçiyi menfaatlerini gözeten tarım kredi bankası olar^fc 
Hazine desteği ile %7-13 oranında değişen !"ai/.le kral i 

kullanabilmektedir. Bunun 
bilinen Ziraat Bankası 
kullandırabiliyorkcn, birliklere kredi kullandırmama tercihinde bulunduğu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nca İslam Kalkınma Bankası finansman modelinin üretici birliklerine Ziraat 
finansman modeli yerine önerildiği yolunda eleştirilere tabi tutulmakladır. Sözü edilen 
bakanlıkça Türkiye'deki 17 birlikten 8'ine(Fiskobirlik, Güneydoğubirlik, Karadenizbiılik. 
Mannarabirlik, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tariş İncir, Tariş Üzüm ve 
Trakyabirlik)Islam Kalkınma Bankası'nın bir kuruluşu olan İslami Ticari Finansman 
Kuruluşu(ITFC)'nun alternatif finansman modelinin izlenmesinin salık verildiği 
bilinmektedir.-

Bu bilgiler ışığında; 

1) İslami Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası'nın kuruluş işlevine alternatif olarak mı 
algılanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan'nda proje bazlı kredi 
kullandırdığı bilinen bu bankanın kamu kurumları korumasına ya da kamu 
bankalarının kredilendirmesine tabi üretici birlikleri gibi kurumsallaşmış yapılarda 
tercih sebebi olmasının altında sunduğu ne tür bir avantaj yatmakladır? Ziraat 
Bankası'nın kuruluş işlevini yitirdiği mi düşünülmektedir? Şayet öyleyse, Ziraat 
Bankası'nın kamuoyunca bilinmeyen yeni bir görev tanımı yapılmış mıdır? 

2) Üretici refahını kamu bankalarından çok daha iyi koruma iddiasında olan ve bunu 
sunduğu olanaklara yansıtan bir bankanın mevzu bahis olduğu önkabulünden 
hareketle, devlet bankacılığı sisteminde bir tıkanıklık yaşandığı söylcnebilmekle 
midir? Şayet söylenebilmekte ise, bunun giderilmesine yönelik özelleştirme dışı bir 
formülün uygulamaya konması düşünülmekte midir? 

3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 
bağlı birlikler gibi bir ayrımın varlığından söz etmek mümkün müdür? Şayet 
mümkünse, bu ayrımın gerekçesi nedir? Üretici birlikleri arasında bu tür bir ayrımın 
gözetilmesi ve bu ayrımdan temelini alan farklı uygulamaların sonuçlan itibariyle 
örgütlere yükledikleri farklı maliyetlerin adaletsiz bir durumun ifadesi olduğu 
düşünülmemekle midir? Bu tablo tarafınızca nasıl yorumlanmaktadır? 

4) Üretici birlikleri ile İslami Ticari Finansman Kuruluşıı(ITFC) arasında herhangi bir 
organik bağ mevcut mudur? Birliklerden sekizinin ITFC'nin kuruluşu olan bir 
bankaya yönlendirilmesinin altında bu tür bir ilişki kurma ve sürdürme arzusu mu 
yatmaktadır? 
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5) Devletin paternalisl vasfı gereği özellikle küçük üreticinin ve de ulusa! kalkınma 
anlayışının en önemli nüvelerinden olan üretici birliklerinin gözetilmesi gcrefcUği 
düşüncesi tarafınızca paylaşılmakta mıdır? Şayet paylaşılmakta ise, üretici birliklerine 
sağlanan yüksek faiz ödemeli kredilerin ülkenin üretici potansiyelinde yaratması 
muhtemel hasarın bunun yaratacağı üretim düşüşlerinin ve hatla üreticinin üretim 
yapmama tercihinin vebalinin altından, dünyanın -yukarıda altı çizildiği üzere-açlık 
sorunu ile iyiden iyiye karşı karşıya kalındığı bugünün dünyasında, kalkılabileceği 
düşünülmekte midir? Bunun yerine ülkenin global ölçekte açlıkla mücadelede söz 
sahibi, tahıl ambarı bir üretici ülke haline getirilmesi fikri tarafınızca nasıl 
değerlendirilmektedir? 

T.C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610/ 9 - 3 ^ - \ f -
Konu : Yazıh Soru Önergesi 3 0 TPMMUZ MU) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7981-13427/29093 sayılı yazı, 
b) 03.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-147-27/2377 sayılı yazı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan İzmir Milletvekili 
Abdurrezzak ERTEN'e ait 7/7981 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/7981 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Abdurrezzak ERTEN 

İzmir Milletvekili 
Esas No :7/7981 

Bugün 6.5 milyar olan dünya nüfusunun altıda birine tekabül eden bir milyarın üstünde insan her 
gün açlık sıkıntısı ile karşı karşıya kalmakladır. 40 yıl sonra 9 milyarı bulacağı tahmin edilen dünya 
nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak ve açlık tehdidini en aza indirgemek ise, Uluslararası Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO)'ne göre küçük çiftçiliğin-aile çiftçiliğinin global düzlemde desteklenmesi ile 
mümkün olabilecek. Tarımsal üretimin bu bağlamda son derece önem kazandığı ve Türkiye gibi 
tarımsal üretim potansiyeli anlamında dünyaya ciddi kaynak sunumunda bulunabilecek bir ülkenin 
izleyen dönemde şimdikinden daha etkin biçimde sürece katkıda bulunmak durumunda kalabileceği 
ortadadır. Bu doğrultuda, gerek üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerek üreticinin bu vasfının 
desteklenmesi gerekse bu alana içkin sorunların tespiti ve çözüm yollarının üreticiyle birlikle 
bulunmaya çalışılması gibi noktalarda siyasi otoritenin destek kuvvet olarak sürece müdahil olması 
gereği de doğal karşılanabilmektedir. 

Son yıllarda, küresel ısınma olgusunun doğal bir çıktısı olarak karşımıza çıkan yağışlardaki 
düşüşlerin yarattığı kuraklık Türkiye özelinde tarımsal üretimde yaşanan düşüşler biçiminde 
kendisini göstermiştir. Çatısı altında 3 milyon çiftçiyi barındıran, bu anlamda istidam kategorileri 
içinde büyük ağırlığı bulunan, buna paralel biçimde milli gelir ve ihracattaki payının da son derece 
yüksek olduğu aşikar olan tarım sektörü, 2009'da ekilebilir alanların islenilen seviyede yağış alması 
sebebiyle önceki kurak yıllara kıyasla rekoltede % 10-30 arasında artış beklentisi içine girmiştir. 
İklim koşulları olumlu seyretmekteyse de, hem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izlenmekte 
olan destekleme politikalarının birkaç tanm ürünü ile sınırlı kalan nüfuz alanı hem çiftçinin ürettiği 
mal için gerek tüccar gerekse birliklerce verilen fiyatların düşüklüğü ve buna zıt biçimde artan ithal 
girdi fiyatları çiftçiyi yoksullaştırmaktadır. 

Ana hatları verilen bu süreçte yalnızca bankalar bu gidişatın farkına tam anlamıyla varabilmiş ve 
tarım alanında kullandıracakları kredilerde artırım yoluna gitme fikrini benimsemişlerdir. Çiftçiye 
çeşitli faiz ve ödeme koşullarına sahip paketler sunulmuşsa da, en dikkat çeken krediler yeni 
kredilendirme paketlerinden çok üretici birlikleri özelinde kullandırılmakta olan krediler olmuştur. 
Bilinmektedir ki, İslam Kalkınma Bankası vasıtasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yıllık %5 faizle kredi kullanabiliyorken, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na bağlı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri %28 faizle kredi kullanabilmektedir. 
Bunun yanında, çiftçiyi menfaatlerini gözeten tanm kredi bankası olarak bilinen Ziraat Bankası 
Hazine desteği ile %7-13 oranında değişen faizle kredi kullandırabiliyorken, birliklere kredi 
kullandırmama tercihinde bulunduğu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca İslam Kalkınma Bankası 
finansman modelinin üretici birliklerine Ziraat finansman modeli yerine önerildiği yolunda 
eleştirilere tabi tutulmaktadır. Sözü edilen bakanlıkça Türkiye'deki 17 birlikten 8'ine (Fiskobirlik, 
Güneydoğubirlik, Karadenizbirlik, Marmarabirlik, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tariş İncir, 
Tariş Üzüm ve Trakyabirlik) İslam Kalkınma Bankası'nın bir kuruluşu olan İslami Ticari Finansman 
Kuruluşu (ITFC)'nun alternatif finansman modelinin izlenmesinin salık verildiği bilinmektedir. Bu 
bilgiler ışığında; 

Soru 1) İslami Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası'nın kuruluş işlevine alternatif olarak mı 
algılanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında proje bazlı kredi kullandırdığı bilinen 
bu bankanın kamu kurumlan korumasına ya da kamu bankalarının kredilendirmesine tabi üretici 
birlikleri gibi kurumsallaşmış yapılarda tercih sebebi olmasının altında sunduğu ne tür bir avantaj 
yatmaktadır? Ziraat Bankası'nın kuruluş işlevini yitirdiği mi düşünülmektedir? Şayet Öyleyse, Ziraat 
Bankası'nın kamuoyunca bilinmeyen yeni bir görev tanımı yapılmış mıdır? 
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Soru 2) Üretici refahını kamu bankalarından çok daha iyi koruma iddiasında olan ve bunu sunduğu 
olanaklara yansıtan bir bankanın mevzu bahis olduğu ön kabulünden hareketle, devlet bankacılığı 
sisteminde bir tıkanıklık yaşandığı söylenebilmekte midir? Şayet söylenebilmekte ise, bunun 
giderilmesine yönelik özelleştirme dışı bir formülün uygulamaya konması düşünülmekte midir? 

Soru 3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı 
birlikler gibi bir ayrımın varlığından söz etmek mümkün müdür? Şayet mümkünse, bu aynmın 
gerekçesi nedir? Üretici birlikleri arasında bu tür bir ayrımın gözetilmesi ve bu ayrımdan temelini 
alan farklı uygulamaların sonuçlan itibariyle örgütlere yükledikleri farklı maliyetlerin adaletsiz bir 
durumun ifadesi olduğu düşünülmemekte midir? Bu tablo tarafınızca nasıl yorumlanmaktadır? 

Soru 4) Üretici birlikleri ile tslami Ticari Finansman Kuruluşu (ITFC) arasında herhangi bir organik 
bağ mevcut mudur? Birliklerden sekizinin ITFC'nin kuruluşu olan bir bankaya yönlendirilmesinin 
altında bu tür bir ilişki kurma ve sürdürme arzusu mu yatmaktadır? 

Soru 5) Devletin paternalist vasfı gereği özellikle küçük üreticinin ve de ulusal kalkınma anlayışının 
en önemli nüvelerinden olan üretici birliklerinin gözetilmesi gerektiği düşüncesi tarafınızca 
paylaşılmakla mıdır? Şayet paylaşılmakta ise, üretici birliklerine sağlanan yüksek faiz ödemeli 
kredilerin ülkenin üretici potansiyelinde yaratması muhtemel hasarın bunun yaratacağı üretim 
düşüşlerinin ve hatta üreticinin üretim yapmama tercihinin vebalinin altından, dünyanın -yukarıda 
altı çizildiği üzere- açlık sorunu ile iyiden iyiye karşı karşıya kalındığı bugünün dünyasında, 
kalkılabileceği düşünülmekte midir? Bunun yerine ülkenin global ölçekte açlıkla mücadelede söz 
sahibi, tahıl ambarı bir üretici ülke haline getirilmesi fikri tarafınızca nasıl değerlendirilmektedir? 

Cevap 1-2-3-4-5) T.C Ziraat Bankası; 25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" kapsamında, 
"Anonim Şirket" statüsüne kavuşturulmuş ve sektördeki özel sermayeli diğer bankalarla aynı 
hükümlere tabi kılınmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde, "Kamu hisseleri yüzde 
ellinin (% 50) altına düşünceye kadar, Bankanın zirai kredilendirme faaliyetleri, faiz oranları Banka 
kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin (tarım sektöründe faaliyet 
gösteren birlik ve kooperatifler dahil), finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptıkları 
kredi başvuruları Ziraat Bankası tarafından; Bankacılık Yasası ve ilgili diğer yasal düzenlemeler 
çerçevesinde, genel bankacılık teamülleri, risk yönetimi ilkeleri ve verimlilik prensipleri 
doğrultusunda değerlendirilmekte, tarımsal kredilere uygulanan faiz oranları ise Ziraat Bankası Ana 
Sözleşmesi uyarınca kaynak maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Diğer taraftan, T.C Ziraat Bankası A.Ş.'nin kuruluş gayesi olan tarım sektörünün finansmanından 
uzaklaşması gibi bir durum hiç bir zaman söz konusu olmamıştır. Nitekim son yıllarda Banka 
kaynaklarından ülkemiz tarım sektörüne kullandırılan kredi hacminde gözlenen gelişme de (son altı 
yılda tarımsal kredi hacmimizde 32 kat artış sağlanmıştır) bu durumu teyit etmektedir. 

Aynca, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 2 nci maddesinde, Türkiye'de kurulu mevduat 
bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında bu nitelikteki kuruluşların 
Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
bunların faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine tabi olduğu, 
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93 üncü maddesinde ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, bu Kanun ve ilgili diğer 
mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması için; 

a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler 
saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve 
faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini 
düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek, 

b) Yurt içi yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslar arası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere 
üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı 
imzalamak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 

ile görevli ve yetkili olduğu, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, tasarruf 
sahiplerinin haklarını, bankaların düzenli, emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek, 
ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin 
etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli kararlar, tedbirler almak ve de uygulamakla 
yükümlü, yetkili olduğu hükümleri yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, merkezi Suudi Arabistan- Cidde'de bulunan 
islam kalkınma Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gözetim ve denetimine 
tabii olmayıp, adı geçen Bankanın kullandırdığı kredilere ilişkin herhangi bir bilgi de BDDK'da 
mevcut bulunmamaktadır. 

Kamuoyunca da bilindiği üzere, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK) çalışmaları kapsamında İKT üyesi ülkeler arasında Pamuk İşbirliği 
Eylem Planı programı uygulanmaktadır. Programa, ağırlıkla pamuk üreticisi 25 ülke katılmaktadır. 

Pamuk Programı kapsamında ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda 2-5 Şubat 
2009 tarihleri arasında "Uzmanlık Merkezleri" toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, çok sayıda 
uluslararası finans kuruluşunun yanı sıra, hissedarları arasında Ülkemizin de yer aldığı İslam 
Kalkınma Bankası'nın bir kuruluşu olan İslam Ticaret Finansman Şirketi'nden (ITFC) de temsilciler 
katılmıştır. 

ITFC yetkilileri tarafından, pamuk üretimi ve ticareti konusunda İKT'ye üye ülkelerde kendilerince 
verilen kredilere ve desteklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Söz konusu Toplantıda, ITFC ile 
Toplantıya katılan pamuk alımı yapan Birliklerden Tariş Pamuk Birliği ve Çukobirlik temsilcileri 
arasında, ITFC'nin finansman imkanlarından yararlanma yönünde bir girişim ve ortak anlayış 
oluşmuştur. Adı geçen Birlikler, kendi inisiyatifleriyle bu yöndeki girişimlerini sürdürmüşlerdir. 

İki Birliğin ITFC'nin finansman imkanlarından yararlanma konusunda olumlu yaklaşım göstermeleri 
ve bu yönde de somut adım atmaları karşısında, konu diğer Birliklerle paylaşılmak istenmiştir. Konu 
tamamen ticari bir iş olduğundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, Birliklerin ITFC'nin finansman 
modelinden mutlaka yararlanmaları gerektiği yönünde yönlendirmesi olmamıştır. 

2000 yılında yürürlüğe giren 4572 sayılı Kanunla, tarım satış kooperatif ve birlikleri 
özerkleştirilerek, piyasa koşullarında faaliyet göstermeleri amaçlanmıştır. Özerkleştirilen bu 
kuruluşların, Ziraat Bankası dahil finans kuruluşlarından, bankacılık sistemine göre gerekli kriter ve 
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şartları sağlamaları durumunda, kendi yetkili organlarının kararıyla kredi kullanmaları mümkün 
bulunmaktadır. 

Birliklerin, ITFC'nin finansman kaynaklarından yararlanması da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 
resmi bir politikasını oluşturmamaktadır. Birliklerin kendi inisiyatifiyle geliştirilen bir girişimdir. 

Kaldı ki, Ülkemizde de başta EXİMBANK olmak üzere birçok kuruluş, Türkiye'nin de önemli 
hissedarları arasında yer aldığı İslam Kalkınma Bankası'nın bir yan kuruluşu olan ITFC'nin 
finansman imkanlarından birçok ülke gibi geniş bir şekilde yararlanmaktadır. 

ITFC kredileri; üretim aşamasında üretim girdilerinin sağlanması için verilebildiği gibi, ürün hasat 
edildikten sonra üreticiye ödeme yapılması için (girdiler için sağlanan krediler dahil) ürünün piyasa 
değerinin % 85'ine kadar ITFC tarafından anlaşmalı kuruluş üzerinden ürün alım kredisi şeklinde de 
verilebilmektedir. Krediler döviz bazında açılmaktadır. Bunun için ürün rehni sistemi uygulanmakta 
ve garantör bir kuruluş aracılığıyla ürünler (kredi kullanan kuruluşların uygun şartlardaki depoları 
dahil) güvenilir depolarda muhafaza edilmekte, ITFC'nin izni alınmadan ürün satışı yapılamamakta 
ve satılan ürün bedeli doğrudan krediye mahsuben ITFC'nin hesabına aktarılmaktadır. Kredi 
"murabaha" (kar payı) sistemine göre kullandırılmakta ve faiz oranı (kar payı) risk durumuna göre 
değişkenlik göstermektedir. 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile bu kuruluşların yemden 
yapılandırılarak özerkleştirilmesi hedeflenmiş, aynı zamanda bu kuruluşların ihtiyaç duyacakları 
finansman kaynakları da belirlenmiştir. 4572 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi E bendinde; 

-Kooperatif ve birliklerin ihtiyacı olan işletme kredilerinin Yeniden Yapılandırma Kurulunun 
önerileri dikkate alınarak, genel bütçeden ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun (DFİF) gider 
hesabından karşılanacağı belirtilerek, 

-Kooperatif ve Birliklere, genel bütçeden yeniden yapılandırma amacıyla 2000 Yılı Bütçesinden 
tahsis edilen ödenekler ile uluslararası finans kuruluşlarınca desteklenen projeler için sağlanan 
doğrudan ya da dolaylı malî kaynaklar ve kredi teminatları dışında Devlet veya diğer kamu tüzel 
kişilerinden herhangi bir malî destek sağlanamayacağı, şeklinde bir sınırlama getirilmiştir. 

Yeniden Yapılandırma Programı için, 2000 Yılı Mali Bütçesinden 250 milyon TL, TRUP İkraz 
Kaynaklarından da ilaveten 154 milyon (kullanılan yaklaşık 125 milyon ) Dolar tahsis edilmiştir. 
4572 sayılı Kanunla getirilen sınırlama ile bu kaynaklar dışında kamudan Birliklere herhangi bir 
destek sağlanamamıştır. 

DFİF'ten Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine (TSKB) kredi kullandırılmasına ilişkin olarak 
düzenlenen 04.06.2005 tarihli 25835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8839 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 7. maddesi uyarınca; 

-TSKB'lere kullandırılan ürün kredilerinde T.C. Ziraat Bankası'nın (Banka) cari tarımsal kredi faiz 
oranının % 75'i oranında değişken yıllık basit faiz, 

-Kullandırılan kredi ilk defa ertelemeye tabi tutuluyorsa erteleme yapılan dönem için Bankanın cari 
tarımsal kredi faiz oranının % 85' i oranında değişken yıllık basit faiz, 

-Ertelenen kredinin tekrar ertelenmesi halinde ise, erteleme yapılan dönem için Bankanın cari 
tarımsal kredi faiz oranında değişken yıllık basit faiz, 

uygulanacağı belirtilmektedir. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında, Tarımsal Kalkınma, 
Sulama, Su Ürünleri ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri ile üst birliklerinin kuruluşlarını, ayrıca 5200 
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında, Tarımsal Üretici Birlikleri ve Merkez 
Birliklerinin kuruluşlarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise; 4572 sayılı kanun kapsamında, Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin kuruluşlarını gerçekleştirmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından kurulan örgütler arasında bir benzerlik bulunmamaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın, Birliklerin ITFC'nin finansman modelinden mutlaka yararlanmaları 
gerektiği yönünde yönlendirmesi olmamıştır. Birliklere gönderilen yazı tamamıyla bilgilendirme ve 
bilgi isteme niteliğinde olmuştur. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, uzun süredir Birliklere yönelik rasyonel ve sürdürülebilir yeni bir 
finansman modelinin getirilmesi yönünde çalışma yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında, 
Birliklerin mevcut DFİF kredisi borçlarının faizsiz olarak uzun vadede yeniden yapılandırılmasının 
yanı sıra, bankalar üzerinden "sübvansiyonlu kredi" kullandırılması ve Birliklerin finansman 
ihtiyaçlarının bu yolla karşılanması da öngörülmektedir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların 
mutabakatıyla hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı da 21 Mayıs 2009 tarihinde Başbakanlığa 
sunulmuştur. 

16.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, vergi uzlaşmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/7983) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.05.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Maliye Bakanı Kemal U N A K I T A N ' m cevaplaması istemiyle daha önce vermiş 
olduğum 25.03.2009 tarih ve 7/7289 esas no ' lu soru önergemde; 

Ankara; İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkları ile Merkezi 
Uzlaşma Komisyonu tarafından 2002-2008 yılları arasında yapılan uzlaşmaların Uzlaşmaya 
Konu olan Vergi ve Vergi Cezaları ile faizlerinden silinen tutarları sormuştum. Ancak Sayın 
Bakan tarafından verilen 17.04.2009 tarih ve 040978 cevapta, Uzlaşamaya Konu olan Vergi 
ve Uzlaşma sonucu Ceza tutarları tarafıma verilmiştir. Soru önergemde belirtilen diğer 
hususlar tarafıma iletilmemiştir. 

Buna göre; 

1- Başbakanlık yaptığınız, 2002-2008 yılları arasında her bir yıl itibari ile Ankara; 
İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkları ile Merkezi Uzlaşma 
Komisyonu tarafından yapılan uzlaşmalar için, Uzlaşmaya Konu olan Vergi Tutarı ile 
Uzlaşma Sonucu Vergi Tutarı ne kadardır? 

2- Başbakanlık yaptığınız, 2002-2008 yıllan arasında her bir yıl itibari ile Ankara; 
İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkları ile Merkezi Uzlaşma 
Komisyonu tarafından yapılan uzlaşmalar için, Uzlaşmaya Konu olan Vergi Cezası 
Tutarı ile Uzlaşma Sonucu Vergi Cezası Tutarı ne kadardır? 

3 - Başbakanlık yaptığınız, 2002-2008 yılları arasında her bir yıl itibari ile Ankara; 
İstanbul, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkları ile Merkezi Uzlaşma 
Komisyonu tarafından yapılan uzlaşmalar için, Uzlaşmaya Konu olan Vergi Tutarı 
üzerinden hesaplanan faiz ile Uzlaşma Sonucu oluşan vergi tutarı üzerinden 
hesaplanan faiz tutarı nedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-865 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 0 1.07,2009 +U 6 3 5 9 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7983-13433/29100 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'a tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da koordinatörlüğümde 
cevaplandırılmasını istediği 7/7983 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, uzlaşma müessesesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 ile Ek 11 
inci maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan maddelerin son fıkraları uyarınca çıkarılan 
yönetmelikler 03.02.1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan 
uzlaşmalar bu yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Uzlaşma talebi ve uzlaşılan dosya sayısı ile uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve 
kesinleşen cezalara ilişkin bilgiler; Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl yayımlanan "Faaliyet 
Raporu" ile ilan edilmekte olup, bu bilgilere Başkanlığın internet adresinden (www. 
gib.gov.tr) ulaşmak mümkündür. 

2002-2008 yılları arasında; Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Ankara, İstanbul, İzmir 
Defterdarlıkları, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 
ile diğer illerde yapılan uzlaşmalara ilişkin hesaplanan faiz toplamı 2.150.138.543,- TL dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/7987) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafîndan 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 12.05.2009 

Hulu: 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasında. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 1098 
Konu : Adana Milletvekili ö3./.^/2009 

Hulusi GÜVEL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in , Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7987 

Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
- Cevap Yazısı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN 
HULUSİ GÜVEL'İN T.B.M.M. 7/7987 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

16.04.2004 tarihli ve 25585 sayılı Resim Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülerin 
Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 
25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları 
esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür 
durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, 
özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1.Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel çalışmaktadır? Söz 
konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir? 

2.2004-2009 yıllan arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yardımcı 
hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumlan ve raporlan dikkate alınmaksızın 
gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam edildikleri ve 
özürlülüklerini artıncı veya ek özür getirici işlerde çalıştınldıkları gerekçesi ile kaç şikayet 
başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler nelerdir? 

3.Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştınlan özürlü personelin çalışma 
koşullanndaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma 
mevcut mudur? 

4.Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştınlan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı merkez ve 
taşra teşkilatında kadro durumlarının sağlanması gözden geçirilerek, daha faydalı olabilecekleri 
alanlarda çalıştınlmalanm sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma mevcut 
mudur? 

CEVAP: 

1-Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlan ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında 2004-2009 
yıllan arasında istihdam edilen engelli personelin sayısı ve hizmet sınıflanna göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 

ENGELLİ PERSONELİN 
ÇALIŞTIĞI YER 

Bakanlık 
Tapu ve Kadastro Genel Md. 
Ilfer Bankası Genel Md. 

MERKEZ 
TEŞKİLATI 

SAYISI 

49 
36 
31 

TAŞRA 
TEŞKİLATI 

SAYISI 

121 
325 
44 

SINIFI 

GIH 
50 
276 
62 

YH 
92 
78 
3 

TH 
28 
7 
10 

TOPLAM 
ADEDİ 

170 
361 
75 
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2- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde çalışan engelli personelin çalıştıkları 
pozisyonlanyla ilgili yapılan incelemede, kayıtlarımızda herhangi bir şikayet başvurusuna 
rastlanılmamıştır. 

Ayrıca, gerek Bakanlığımızda gerekse bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda görev yapan engelli 
personelin özür durumları ve raporları dikkate alınarak, engelliliklerini arttırıcı veya ek engel 
getirici işlerde çalıştırılmaları söz konusu olmayıp, kişiler engel grupları ve raporlarındaki 
engellilik durumları göz önüne alınarak en uygun olan işlerde değerlendirilmektedirler. 

3-Bakanhğımızın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda çalışan engelli 
personelin çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için bina ve yemekhane girişi, 
merdiven, asansör, w c gibi kullanımlar ile diğer sosyal tesis ünitelerinde engellilerin mümkün 
olduğunca rahatlığını sağlayıcı ilave eklenti ve düzenlemeler yapılmış olup, servis araçlarının 
güzergahları da engelli personelin evlerinin önünden geçecek şekilde belirlenmiştir. 

Bunun yanı sıra; Bakanlığımız bünyesindeki tüm engelli personelin çalışma koşullarındaki 
olumsuzlukların giderilerek, çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ve yasal mevzuat 
çerçevesinde, durumlarıyla ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçlerin temin edilmesi 
hususunda gereken hassasiyet gösterilmektedir. 

4 - 2009 yılı içerisinde engelli personel istihdamının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan 
çalışmalar devam etmekte olup, genel olarak engelli personelin sağlık raporlarındaki engel oranlan 
ve çalıştırılamayacağı işler belirtilmekte ve yardımcı hizmetler görevini yerine getiremeyecek 

f\ jtuıunvygjizür oranını bulunanlar esas itibariyle bu hizmet sınıfına atanmamaktadırlar. 

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7991) 

. TÜRKİYE BÜYÜK Mİ4.LET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

Hulusi Güvel 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585.sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

İşlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 
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2. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610-t ^ 2 - P < c tmm 2MÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/7991) 1 3 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.O.İO.00.O2-13338 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait 7/7991 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇ*R 
Bakan 

EK: yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ HULUSİ GÜVEL'İN 7/7991 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımız merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan toplam özürlü 
personel sayısı 665 olup, bunlardan 98'i yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir. 

2004-2009 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatında Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
olup kendi unvanları dışında fiziki güç isteyen görevlerde çalışan özürlü personel 
bulunmamaktadır. Bu konuda personelin bir şikâyeti olmamıştır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşlarında çalışan özürlü 
personelin fiziki çalışma şartlan, meslekleri ile yürüttükleri işlerin gereklerine en uygun hale 
getirilmektedir. 

Diğer yandan Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarında, özürlülerin Devlet Memurluğuna 
Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 
özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esas alınmakta, belirli bir mesleği 
olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, 
yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılmaktadır. 

19.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, engellilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/7992) 

TÜRKİYE BİJYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Ömer DÎNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 12/05/2009 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

Türkiye küresel krizin yol açtığı büyük sorunlarla, işsizlik ve yoksulluk engellileri de 
ciddi bir şekilde etkilemektedir. 

İş olanağı bulamayan veya çalışamayacak durumdaki engellilerin tek gelir kaynağı, 
2022 sayılı Yasa ile verilen aylıklardır. 

Engelliler yeni mali yükler nedeniyle sağlığından vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. 

Binalar, alanlar, toplu taşıma araçları halen engellilerin erişimine uygun hale 
getirilmemiştir. 

Engelliler için atılan tüm adımlar yetersiz kalmıştır. 

1. Engellilerin bir an önce aylıklarının artırılması düşünülmekte midir? 

2. Sağlık kurulu raporları yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar 
başlatılmış mıdır? 

3. Sağlıkta alınan katkı paylarının kaldırılması yönünde herhangi bir girişim var mıdır? 

4. Kamudan başlayarak engelli istihdamının artırılmasını hususu göz önüne alınmakta 
mıdır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610-<*HV 161«N™2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/7992) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

İlgi: 01/06/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/7992 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Bakan 

EK: yazı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR'IN 7/7992 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

2022 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinde; "65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen 
bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden 
her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka 
bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya 
kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe 
İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları 
sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından 
bulunacak tutarda aylık bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya 
sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık 
bağlanmaz." hükmü yeralmaktadır. 

Özürlü aylıklarına uygulanan gösterge rakamı 2009 yılı Bütçe Kanunu ile 01/01/2009 
tarihinden itibaren 1615'e yükseltilmiş olup 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaşını 
doldurmuş olan yaşlı ve özürlü vatandaşlara 1976 yılından itibaren aylık ödemesi 
yapılmaktadır. 

2003 yılına kadar yaşlı ve özürlülere ödenen yaşlı ve özürlü aylıkları 2003 yılından 
itibaren %110 oranında arttırılmıştır. 

2005 yılından bu yana ise yaşlılık aylığına ilaveten özürlülük oranı %40 ile %69 
oranında olanlara yaşlılık aylığının 2 katı, özürlülük oranı %70 ve üzeri olanlara ise 3 katı 
aylık ödenmesine başlanmıştır. Ayrıca, 2005 yılından itibaren 18 yaşın altında özürlü çocuğu 
olan vatandaşlara da yaşlı aylığının 2 katı tutarında aylık ödemesine başlanmıştır. 

2009 yılı Ocak ayı itibarı ile ödenen aylık miktarları yaşlılar için 90,70 TL, özürlülük 
oranı %70 ve üzeri olanlar için ise 272,20 TL'dir. 

özürlü aylığı talebinde bulunan vatandaşlarımızın 16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak özürlü 
raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporlarına göre aylığa hak kazanıp 
kazanamayacakları 2022 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi 
uyarınca; Kurum Sağlık Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanmaktaydı. Ancak özürlü 
vatandaşlarımıza aylık bağlanma işleminin uzamasının önlenmesi ile mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi bakımından 19/08/2008 tarihli ve 26972 Sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle; 2022 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan 
değişiklik doğrultusunda raporun SGK Sağlık Kurulu raporu olma şartı kaldırılmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesi; 
"Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık 
hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık 
hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, 
yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına kadar 
alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.*' hükmünü amirdir. 
Bakanlar Kurulunca Kanunun bir katına kadar alınabileceğini öngördüğü ilave ücret oranı 
%30 olarak belirlenmiştir. 

Kamu sağlık hizmeti sunucularında (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Üniversite 
Hastaneleri) ilave ücret alınmamaktadır. 

Ancak, hastaların tercihleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli öze? 
sağlık hizmet sunucularına gitmeleri halinde hizmet sunucuları Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından ödenen bedelin en fazla %30 u kadar ilave ücret alabilmektedirler. 
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Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemeleri uyarınca; 
1) Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık 

hizmetleri, 
2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
6) Organ, doku ve hücre nakilleri, 
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, 
için herhangi bir ilave ücret alınmamaktadır. 
Diğer taraftan, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine göre; 
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi 
muayenelerinden katılım payı alınmamaktadır. 

Katılım payı; 02/06/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Kurum ile sözleşmeli 2 nci ve 
3 üncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayeneleri için 
2 TL, 

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla 
yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında, 

Tıbbi malzeme katılım payı için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler için °/ol0, diğer kişiler için %20 oranında,, 

alınmaktadır. 
Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katılımıyla hazırlanan ve 

kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen 15/05/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanun ile 
istihdamı zorlaştıran idari ve mali yükler azaltılmış olup, özel sektörde 50 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işverenlerin eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü kaldırılarak 
kamudaki kontenjanlar artırılmış, özel sektör işyerlerinin %3, kamu işyerlerinin ise %4 
özürlüyü çalıştırmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, özürlü istihdamını teşvik amacıyla, 
zorunlu özürlü istihdamında prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primine 
ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran işverenler ile yükümlü 
olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 
prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hİBseteriâjn 
yüzde ellisi Hazine tarafından karşılanmaktadır. 
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20.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, Tunceli'de yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8007) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Beşir ATALAY tarafından, Anayasanın 98. 
ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.05.2009 

Şerafettin HALİS 
Tunceli Milletvekili 

Tunceli Meslek Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Ali Aslan, 8 Mayıs 2009 tarihinde 
Tunceli il merkezinde, otobüs durağında beklerken, valinin makam aracının geçişi sırasında 
araca selam duruşunda bulunmadığı gerekçesiyle, valinin korumaları tarafından önce kimlik 
kontrolü yapılıyor, sonra dövülüp tartaklanıyor. 

Korumalar tarafından Eğitim - Sen Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilinen öğretmen 
Mehmet Aİi Aslan'a korumalar, " Aracı neden selamlamadın? Siyasi düşüncen her ne 
olursa olsun, valiye ve bayrağa saygı göstermelisin." gibi sözlerle, bayrak hassasiyeti 
üzerinden saldırılarını meşrulaştırmaya çalışmışlardır. 

Zaten bugüne kadar, bölgedeki tüm insan hakkı ihlalleri, toplumsal ve siyasal 
hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılmıştır. 

istisnalar dışında, amirinden destek ve kuvvet almayan hiçbir korumanın, ya da 
güvenlik görevlisinin, yurttaşlara karşı terör estirmeyeceği inancım taşıyorum. 

Tunceli valisi Mustafa YAMAN'ın, partizanlık yaptığı, bir siyasi partinin il başkanı 
gibi davrandığı, dolayısıyla Tuncelde yaşayan insanlar arasında eşit mesafede duramayacağı", 
bu durumun kamuoyunda bir rahatsızlık yarattığı yönündeki konuyu, TBMM kürsüsünde 
15.04.2009 tarihinde gündeme getirdiğimi, TBMM Başkanlığına, İçişleri Bakanı Sn. Beşir 
ATALAY tarafından cevaplaması istemiyle vermiş olduğum, 03.04.2009 tarihli, hala 
cevaplanmamış soru önergesinin bulunduğunu da belirtmek isterim. 

Bu bilgiler ışığında, 

1- Vali araçlarının geçtiği yerlerde, insanların selam vermesi, esas duruşa geçmesi 
gibi zorunluluğu olan bir yasa var mı? 

2- Böyle bir yasa olsa bile, bu yasaya uymayanlara karşı, korumaların terör estirme 
gibi haklan var mı? 

3- . Konuyla ilgili bir araştırma ve soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/'fo^fl 2^-/06/2009 

Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: T.B.M.M.B. 01/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Şerafettin HALİS'in, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/8007) ait Tunceli Valiliğinden alınan 
15/06/2009 tarih ve 149 sayılı yazı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

C 
Beşi 

Bakan 

' * " — \ 
BeşirATALAY 

EK: 
Yaz! 
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T.C 
TUNCBLÎ VALİLİĞİ 

özel Kalem Müdürlüğü 
Asayiş veKozmik Büro Şefliği 

Sayı ;. Asyş.ve KöfcBtflO.Ol/149 15/06/20®! 
Konu: Soru önergesi. 

IÇÎŞLERÎ BAKANLIĞINA 
(Personel Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi I10.06;2009itarüî ve 9945 sayılı yatınız. 

İlgi sayılı yazınız, ekinde, Tunceli Milletvekili Şerafettin HALÎS'in 8007 sayılı soru önerge*»' 

gönderilerek, konujhakktnda ayrıntılı bilgi istenildiği bildirilmiştir. 

Yapılan değerlendirmede, olay günü tartaklandığı iddia edilen şahsın Vali Konağı giriş ka$m$& 

çok. yakın bir yerde beklemekte olduğu, beklenen noktanın herhangi bir otobüs veya dolmuş dişeği 

olmadığı, şahsin beklediği. yerden sadece Valilik Konağına giriş yapılabildiğinden, 'üJü&fa 

hassasiyetleri dç-g'öz önüne alınarak koruma görevlilerinin bekleme yapan şahıstan şüphelenmen 

üzerine adı geçene Ekimliği ve bekleme amacı soruİrhuş, şahsın otobüs beklediğini söylemesi ve kkn$tost 

göstererek öğretmen olduğunu beyan etmesi Özerine Mehmet Ali ASLANPa herhangi bir tartaklanış •** 

darp.oJtayı yaşanmadan kimliği iade edilmiş; şahısta beklemekten vazgeçerek ayrılmıştır. 

Ticaret Meslek Lisesi .Matematik öğretmeni olarak görev yapar MehmetvAli. ASLAN 

Tunceli Eğitim-Sen Şube Başkanı ile birlikte makamıma gelerek olayı tarafima anlatmışlar, rae#toâ 

geldiği iddia edilen olaydan da bu vesile ile haberdar olup, konu hakkında gerekli araştırma-incdsstte 

yaptıracağımı söylemem üzerine makamımdan ayrılmışlardır. Yaptırdığım araştırma üzerine adı geçeaSfc 

söylemlerinin iddiadan ibaret olduğu, şahsın darp edildiğine dair herhangi bir şahit, djplih(eya raportaaan 

bulunmamasından da anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

«AMAN 
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21.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, metrobüslere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Aîalay'ın cevabı (7/8010) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY parafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.05.2009 

Milletvekili 

1-Hollanda dan alınan Metrobüslerin fizibilite çalışması yapılmış mıdır? 

2-Hangi ihale yönterpi ve teknik şartname ile alım yapılmıştır? 

3- 50 metrobüs den 35 inin seferden kaldırılarak garaja çekilmesinin nedeni nedir? 

4-Ülkemize seçim döneminde propaganda amaçlı getirilen , Sayın Başbakanı geddiren ve şu 
anda kullanılmayan kazalara neden olan Metrobüs'ün ekonomik zaYar ne kadardır? 

5- Seferleri iptal olunan vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet götürülmektedir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 . 0 0 / - i * 3 o ^ &O-./2009 
KONU: 7/8010 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 01/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13338-7/8010/13386/29008 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ergun AYDOĞAN'ın 7/8010 sayılı yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Beşir AT ALAY 
Bakan 

EKİ:1 
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T.C. 
İstanbul Valiliği 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.07.00/610A . S3 £S"Ç JIİG&.İOG9 

Konu :7/8010 Esas No'lu 
Yazılı Soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 08.06.2009 tarih ve 14981 sayılı yazınız.' 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ergün AYDOĞAN'ın 7/8010 sayılı yazılı soru önergesinde 
yer alan sorular hakkında; 

1- Hollanda'dan alınan Phileas marka lastik tekerlekli tramvay aracının alımı aşamasında 
her türlü fizibilite çalışmasının yapıldığı, 

2- Kamu İhale Kanunu'nun 22/a maddesine göre alım işlemlerinin gerçekleştirildiği, bu 
maddenin tek üreticiliği tarif ettiği, 

3- Alımı halen devam eden araçların 50 tanesinden 38 adedinin teslim alındığı, şartname 
gereği garaj içersinde gerekli testlerden geçirilen araçların 28 tanesinin yolcu hizmetine 
sunulduğu ve sorunsuz çalıştığı, 

4- Söz konusu araçların kazaya neden olmadığı, 

5- Metrobüs hattında çalıştırılmak üzere yeterli sayıda aracın mevcut olduğu, kaza ya da 
arıza gibi herhangi bir nedenle hattan çekilen aracın yerine hemen araç gönderildiği ve kısa 
zamanda arızanın giderilmesi için gerekenin yapıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
alman bilgilerden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 4 1 -
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22.- Van Milletvekili Özdal Üçer 'in, Van 'da güvenlik güçlerine yönelik bazı suçlamalara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8011) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından anayasanın 98. ve 
içtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

K * 

özdal 
Van Milletvekili 

Van ili Başkale ilçesinde, 11.05.2009 günü 17 yaşındaki Savaş ÖZTÜRK ve kardeşi 
kamyonlarına saman yüklemek üzere Kavurgalı(Heretun) köyünden ;Erenler(Boşan) köyüne doğru 
yola çıkmışlardır. Yolda önlerine çıkan panzerden ehliyeti olmadığı'için korkarak Erenler köyüne 
doğru kaçmıştır. Panzerde bulunan ve civarda "Mela" lakabı ile tanınan Fuat yüzbaşı, Halit isimli 
uzman çavuş ve iki er tarafından Erenler köyü içerisinde durdurulmuşlardır. Görgü tanıklarının 
anlatımlarına göre Yüzbaşı Fuat kamyonu durdurur durdurmaz şoför koltuğunda oturan Savaş 
ÖZTÜRK'ün koltuk altına G-3 piyade tüfeğini dayayarak ateş etmiş ve Savaş ÖZTÜRK olay 
yerinde hayatını kaybetmiştir. Savaş ÖZTÜRK'ü öldürdükten sonra yan tarafta oturan kardeşine 
yönelen Yüzbaşı Fuat'ı köyden bir kadın iterek engellemiştir. Bunuh üzerine yüzbaşı tarafından 
dipçik darbesi ile yaralanmıştır. Köylülerin tepkileri üzerine Yüzbaşı Fuat ve yanındakiler olay 
yerinden kaçmış, köye yüzlerce asker takviye gönderilmiştir. Olayın 4 görgü tanığı olmasına 
rağmen yüzbaşı daha sonra köye geldiğinde, Savaş ÖZTÜRK'ü kendisinin öldürmediğini 
söylemiştir. 

Vatandaşların ifadelerine göre aynı Yüzbaşı'nın daha önce; 

-07.03.2008 tarihinde Güleçler Köyü'nde yine araç içerisinde Derviş ÖZTEN'i.öldürdüğü, 

-Kızılca Köyü'nde Iran asıllı iki köylüyü sınırda öldürdüğü, 

-2002 yılında Atlılar Köyü'nde Özcan ÖZDEMİR'i öldürdüğü, 

- Baz Köyü civarlarında 35 kişilik köylü grubun üzerine havan atışı yaparak Murat YILMAZ'ın 
ölümüne neden olduğu iddia edilmektedir. 

Bölgede görev yapan güvenlik görevlilerinin herhangi bir suç işlediklerini düşündükleri 
vatandaşları yargı önüne çıkarmak yerine cezalarını kendileri vermek gibi bir çaba içerisinde 
oldukları görülmektedir. Son olay da göstermiştir ki; bu tarz kişiler hakkında etkin bir 
soruşturmanın yürütülmeyişi ve adil bir yargılamanın yapılmayışı bölgede yargısız infazların 
devam etmesine yol açmaktadır. Demokratik hukuk devletlerinde, devletin vermiş olduğu yetkiyi 
kanunlar çerçevesinde değil de keyfi tutumlar çerçevesinde kullanıp, görev yetkisini suiistimal 
ederek suç işleyenler hakkında herhangi bir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde gerekli yasal 
işlemler yapılmaktadır. Ancak daha öncede ismi bu tür suçlara karışmış kişiler hakkında etkin bir 
soruşturmanın yürütülmeyişi sonucunda yine aynı kişilerin aynı suçları işlemiş olması; bu tür 
suçları işleyen devlet görevlilerinin birileri tarafından korunup kollandığına dair kuşkulara yol 

açmaktadır. Bu durum bu uygulamaların bölge halkı tarafından bireysel suç olarak değil; bir^feviet 
politikası olarak algılanmasına neden olmaktadır. 

Yaşanan olayla ilgili olarak; 

1-Yaşanan olayla ilgili hangi resmi İşlemler yapılmıştır? Veya yapılmaktadır? 

2-2002 yılından bu güne kadar Van ilinde buna benzer kaç olay yaşanmıştır? Bu olaylarda 
güvenlik güçleri tarafından kaç sivil vatandaş öldürülmüştür? Bu olaylara adı karışan güvenlik 
güçleri hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bu işlemler sonucunda kaç görevli cezalandırılmıştır? 
Varsa cezalandırılan görevliler, hangi olayda kime ne ceza verilmiştir? 

3-Bu gibi olaylarda faillerin cezalandırılmasına yönelik etkin adli bir soruşturmanın yapılması ve 
sorumluların cezalandırılması için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

QjJhç 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 5000-2^9^ -09/PI. ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. Qz- Termos 2009 

KONU : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01 Haziran 2009 tarihli, Sayı: 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Van Milletvekili Özdal ÜÇER tarafından TBMM Başkanlığına verilen (7/8011) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenilmiştir. 

Soru önergesine esas teşkil eden olay 11 Mayıs 2009 tarihinde saat 09.00 sıralarında Van-
Başkale-Mahmutabat köyünde meydana gelmiştir. 

Güvenlik güçlerini görerek kaçmaya çalışan şüpheli bir araç durdurulmuş ve içerisindeki 
şahıslar indirilmiştir. Bu esnada, şüpheli aracın sürücüsü Savaş ÖZTÜRK isimli şahıs, görevli 
P.Erinin silahını zorla almaya çalışırken, silahın kazaen ateş almaşı neticesinde olay yerinde vefat 
etmiştir. Olayı öğrenen bir grup köylü tarafından, Hudut Bölük Komutanının da içerisinde 
bulunduğu devriye ve araca yönelik yapılan taşlı saldırıda Bölük Komutanı ve görevli P.Er hafif 
şekilde yaralanmıştır. 

Olaya Başkale C.Başsavcılığınca el konulmuştur. Olay yerinin Askeri Yasak Bölge olması 
nedeniyle dosya Van J.Asyş.Kor.K.lığı Askeri Savcılığına gönderilmiştir. Van Askeri Savcılığınca 
Savaş ÖZTÜRK'ün ölümüne sebep olan görevli P.Erinln tutuklanmasına, Hudut Bölük Komutanının 
ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmiştir. 

2002 yılında Atlılar Köyünden özcan ÖZDEMİR ve 07 Mart 2008 tarihinde Derviş ÖZTEN 
isimli şahısların ölümleri ile sonuçlanan bir olay olduğuna dair kayıt bulunamamıştır. 

Murat YILMAZ ve Bişar AYHAN isimli şahısların, 11 Mart 2009 günü saat 21.00 sıralarında, 
kaçakçılık yapmak maksadıyla, Türkiye topraklarından Iran topraklarına Birinci Derece Askeri 
Yasak Bölge (Mayınlı Bölge)'den geçiş yaptıkları esnada, sınır hattında 394-395 numaralı hudut 
taşları arasında kalan bölgede, menşei ve cinsi tespit edilemeyen patlayıcı maddenin patlaması 
sonucu Murat YILMAZ isimli şahıs ölmüş, Bişar AYHAN isimli şahıs ise yaralanmıştır. 

Olay yerinin mayınlı bölge olması ve hayati risk nedeniyle, Cumhuriyet Savcısının talimatları 
doğrultusunda Olay Yeri İnceleme Timi olay yerine girmemiştir. Mayınlı sınır hattında meydana 
gelen olayın Askeri Yasak Bölge İhlali teşkil etmesi nedeniyle, soruşturma Van J.Asyş.Kor.K.lığı 
Askeri Savcılığınca yürütülmektedir. 

Kızılca Köyünde, 26 Mart 2006 tarihinde, ihbar neticesinde Jandarma tarafından arazide 
bulunan ve Iran uyruklu, 1986 doğumlu, Nedim BAZARİ isimli bir şahsa ait olduğu tespit edilen ve 
adli tahkikatı tamamlanan bir olay bilgisi mevcuttur, önergede iddia edilen (2) iran uyruklu şahsın 
sınırda öldürüldüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sonuç olarak; 2002 yılında Atlılar Köyünde meydana geldiği iddia edilen olay ile Kızılca 
Köyünde 26 Mart 2006 tarihinde meydana gelen olayın tarihleri incelendiğinde. Hudut Bölük 

Komutanına yönelik iddiaların, ilgili personelin göreve başlama tarihinden önceki dönemi kapsadığı 
tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen olaylar adli makamlara intikal ettiğinden, detaylı bilgilerin soruşturmaları 
yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve Van J.Asyş.Kor.K.lığı As.Savcılığından talep 
edilmesinin uygun olacağını arz ederim. 

"S 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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23.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8016) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

Hulus Güvel 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna İstinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında İstihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları, arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler smıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

-144 



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.PER.0.16/202/ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 03.07.2009*016039 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8016 esas no'lu 
yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

Cevap 1- Bakanlığımız merkez teşkilatında 16, taşra teşkilatında 653 olmak üzere toplam 
669 özürlü personel bulunmakta olup, bu personelden 5'i merkez 439'u taşra olmak üzere toplam 
444'ü yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. 

Cevap 2- Bakanlığımız kayıtlarının tetkiki sonucunda, 2004-2009 yıllan arasında taşra 
teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 3 özürlü personel tarafından başvuru yapıldığı 
tespit edilmiş olup, bu başvurulara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Burdur Defterdarlığı Hizmetlisi Hatice YALVAR tarafından 2006 yılında ayakta 
durmayı ve yürümeyi gerektirmeyen bir görevde çalıştırılması talebiyle yapılan başvuru üzerine 
anılan Defterdarlık tarafından çalıştığı birime, adı geçenin görevlendirilmesinde ve görev 
yapmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde gerekli talimat verilmiş, ilgili de konu 
hakkında bilgilendirilmiştir. Diğer taraftan, 2007 yılında yapılan görevde yükselme sınavı 
sonucunda başarılı olan adı geçenin memur olarak ataması yapılmıştır. 

b) Bursa Defterdarlığı Orhangazi Malmüdürlüğü Hizmetlisi Muhammet Fatih 
HAFIZOĞLU 2006 yılında Başbakanlık Makamına yaptığı başvuruda; %45 oranında özürlü, 
önlisans mezunu ve bilgisayar sertifikası sahibi olmasını gerekçe göstererek genel idare 
hizmetleri sınıfında bir göreve sınavsız atanma talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine adı 
geçene, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında müdür ve daha alt düzeylerdeki unvanlarda 
bulunan kadrolara Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama 
Yönetmeliği gereğince sınavla atama yapılabileceği bildirilmiştir. Adı geçen, aynı konuda 2Ö07 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi insan Hakları inceleme, Komisyonu Başkanlığına 
başvurmuş; anılan Komisyona da gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Diğer taraftan adı geçen 
özürlülüğünü arttırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılmamaktadır. 

c) Denizli Defterdarlığı Tavas Malmüdürlüğünde Bekçi olarak görev yapan Mustafa 
ARSLAN 2006 yılında "fiziki olarak özürlü olduğundan gece bekçiliği görevinin.risklerini 
taşımasının mümkün olmadığını" beyan ederek unvanının hizmetli olarak değiştirilmesi 
talebinde bulunması üzerine, adı geçen hizmetli kadrosuna atanmıştır. İlgili, 2007 yılında "özür 
durumuna göre iş yaptırmadıkları" gerekçesiyle tekrar bekçi (gece bekçisi) kadrosuna atanma 
talebinde bulunmuş, ancak anılan İlçe Hükümet Konağı ve Maliye Hizmet Binasının gece 
güvenliğinin İlçe Emniyet Müdürlüğünce sağlanması ve daha önceki dilekçesinde belirttiği husus 
nedeniyle talebi yerine getirilmemiştir. 

Cevap 3 ve 4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan özürlü personel, 
sağlık raporlarında belirtilen özür durumları dikkate alınarak istihdarn. edildikleri hizmet 
sınıflarının gerekleri doğrultusunda çalıştırılması ve özürlülüklerimi artırıcı veya ek özür getirici 
işlerde çalıştırılmaması hususunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. „ ^_^ 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet AkifPaksoy 'un, işyeri kiralarındaki stopaj oranına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8018) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Stopoj vergisi ile ilgili sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

CLİ4eT3jıet AkîfPAKSOY ç v V 
Kahramanmaraş Milletvekrli i 

\J 
1- Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre kiralardan %22 oranında stopaj 

alınmaktadır. Bu da kiraların maliyetini artırmaktadır. Hükümetiniz ekonomik krizin 
etkisini hafifletmek için çeşitli kesimlere yönelik tedbir paketlerini açıklamaktadır. Bu 
paketlerin daha da işlerlik kazanabilmesi için stopaj oranını düşürmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2- Stopajı kiracı yatırdığı için, kira maliyetleri fazladan artış göstermektedir. Hükümet 
vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için belirli miktarın üzerindeki kiraların bankaya 
yatırılması zorunluluğu getirmiştir. Ancak bu durum uygulamada istenilen amaca 
ulaşmamaktadır. Stopaj oranının çok yüksek olması ekonomik krizden en çok 
etkilenen esnaf ve iş dünyasını daha da mağdur etmektedir. Bu mağduriyeti önlemek 
ve piyasaları canlandırmak, yüksek maliyetlerden dolayı kapanan' işyerlerinin 
kapanmasını engellemek için stopaj oranlarının %10'la çekilmesi iş ve esriâf çevreleri, 
tarafından talep edilmektedir. Bu konuda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Yapılan 
bir çalışma varsa ne zaman uygulamaya geçilecektir? 

3- Stopaj oranlarının düşürülmesi kayıtlı ekonomiye geçişte de çok önemli fonksiyon icra 
edecektir. Oranın yüksek olması ve stopajı da kiracının ödemesinden dolayı kiracı ile 
mal sahipleri arasında gerçek kira bedelini gizleyen ve vergi kaybına yol açacak 
sözleşmeler yapılmaktadır. Bu husus kamuoyunun malumudur. Ayrıca denetim 
elamanlarınızın kira sözleşmeleri üzerinde yaptığı/yapacağı denetimlerde belirtilen 
husus kolaylıkla anlaşılabilir. Bu durumun önüne geçmek, kayıtlı ekonomiyi 
güçlendirmek, esnafımız ve iş çevrelerini ekonomik krizin etkisinden bir nebze de 
olsun kurtarmak için zikrettiğim gerekçeler ışığında stopaj oranlarını düşürmeyi 
düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız sebebini açıklar mısınız? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-862 

KONU : Yaz,!, Soru önergesi 0 1 . 0 7 . 2 0 0 9 * 0 6 3 6 0 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un tarafıma tevcih ettiği 
7/8018 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesi ve 20/12/2006 tarihli ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 

ö te yandan kiracı ile kiralayan arasında yapılan kira mukavelesinde kesilmesi gereken 
verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde, bu vergi Gelir Vergisi Kanununun 96 
net maddesine göre bilfiil ödenen tutar ile Ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı 
üzerinden hesaplanmaktadır. 

Bir takvim yılı içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iradları bu geliri elde edenlerce 
izleyen yılın Mart ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte 
ve yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesine göre kesilmiş bulunan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisine mahsup edilmektedir. Mahsup sonrası ödenecek verginin bulunması halinde, 
hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir. Mahsup 
edilen vergi beyannamede hesaplanan gelir vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark, 
Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde mükellefe iade 
edilmektedir. 

Ancak, bir takvim yılında elde edilen ve kesinti yoluyla vergilendirilen işyeri kira 
geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesindeki haddi (2009 yılı için 22.000.-
TL) aşmaması halinde, yıllık beyanname ile beyanı gerekmediğinden yapılan gelir, vergisi 
kesintisi nihai vergileme niteliğinde olmaktadır. 

Gayrimenkul kira ödemelerinden kesilen gelir vergisi, kira gelirini elde eden 
gayrimenkul sahibine ilişkin olup, kiracıya ilave bir yük getirmesi söz konusu değildir. 
Verginin kiracı tarafından üstlenilmesi durumunda ise gayrimenkul kira bedeli vergi dahil 
tutar olarak belirlenmiş olmaktadır. 

Kira ödemelerinden yapılan kesinti oranı, uygulanmakta olan gelir vergisi tarifesindeki 
Vergi oranlan dikkate alınarak belirlenmekte olduğundan bu aşamada değiştirilmesi 
düşünülmemektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun yeniden yazımı çalışmaları devam 
etmekte olup, uygulanmakta olan vergi oranları da bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, vergideki kayıt, tahsilat ve kaçağa ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8020) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Ülkemizde vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerin 
güncellenmiş listelerinin ve vergi numaralarının ilgili vergi dairelerinin internet sitelerinde 
yayınlanmasının, vergi dairelerine ulaşan şüpheli belgelerin anında kontrol edilebilmesi açısından 
yararlı olacağı görüşü zaman zaman ilgililerce dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Ülkemizde vergi dairelerine kayıtlı mükellef sayısı, son iki yılda kaçırılan ve toplanamayan 
vergi değerleri ve bunların toplam vergi gelirlerine oranları nasıldır? 

2. Vergi mükelleflerine ve vergi numaralarına ait listelerin ilgilî  yergi dairesinin internet 
sitesinde yayınlanarak vergi daireleri ve ilgili kurumlar tarafından ulaşılabilmesi konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne aşamadadır? Yoksa böyle bir çalışma yapılarak 
uygulamaya koyulabilir mi? 

3. Sahte fatura, beyan ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede Bakanlığınızca uygulanan tedbirler 
nelerdir? Bunların artırılarak kaçakçılığın önlenmesi konusunda 2009 yılı programınız 
nasıldır? ! 

- 1 4 8 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir tdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GÎB.0.82/8211 -863 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 0 1.07.200 9 * 0 6 3 6 0 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'm tarafıma tevcih ettiği 7/8020 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr internet adresi Internet Vergi Dairesi/e-Vergi 
Levhası başlığı altında kullanıcılar, kendilerine dit T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, cilt no, 
nüfusa kayıtlı olduğu il bilgileri ile ya da kurum ise vergi kimlik numarası ile internet vergi 
dairesini girerek sorgulama yapabilmektedirler. Yapılan sorgulamada; sorgulayan kişinin ad, 
soyad, cilt no, nüfusa kayıtlı olduğu il bilgisinin girilen T.C. Kimlik Numarasına ait olup 
olmadığı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım 
Sisteminden (KPS) doğrulandıktan sonra sorgulanan kişi ya da kuruma ait bilgi 
görüntülenmektedir. Sorgulama sonucunda kişi ya da kurumun kimlik bilgilerinin yanı sıra, 
faal veya terk durumu, işe başlama tarihi, iş yeri adresi ve son üç yıl matrah ve tahakkuk eden 
bilgileri görüntülenmektedir. E-Vergi Levhası hizmetinden doğru amaçlı yararlanılması için 
kullanıcılardan sorgulamak istedikleri kişi ve kurum sorgulamasında kendi bilgilerini yeniden 
girmesi istenmekte ve ayrıca sorguladıkları kişi ya da kurum bilgisi sistemde tutulmakta(log), 
istendiğinde sorgulayan kişi tarafından listelenme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca bu hizmetin 
e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. 

Mükellef sayıları ile vergi gelirlerine ilişkin bilgiler; Gelir İdaresi Başkanlığınca her 
yıl yayımlanan "Faaliyet Raporu" ile ilan edilmekte olup, ayrıca bu bilgilere Başkanlığın 
internet adresinden de (www.gib.gov.tr) ulaşmak mümkündür. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun 
araştırılması, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının önlenmesine yönelik 
olarak Bakanlığımız bünyesinde, vergi denetim elemanlarınca vergi incelemeleri 
yapılmaktadır. 

Söz konusu incelemeler Bakanlığımız denetim programları . çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Denetim programları da, vergi incelemesi yapan birimlerin katılımıyla, 
Bakanlığımıza intikal eden inceleme taleplerinden hareketle, vergi kayıp ve kaçağının yoğun 
olduğu sektörler ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı riskli alanların belirlenmesi ve 
yapılan risk analizleri çalışmaları çerçevesinde şekillenmektedir. Genel olarak vergi 
incelemeleri; kamu kurumları, Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi Dairesi 
Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından şikayet ve ihbar 
kaynaklı olabileceği gibi, çeşitli verilerden yararlanılarak yapılan risk analizleri gibi 
nedenlerle de re'sen başlatılabilmektedir. 

öte yandan, kayıtdışılığın önlenmesine' yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı/ 
koordinatörlüğünde hazırlanan "Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plap 
(2008-2010)" yürürlüğe konulmuştur. c 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 

- 1 4 9 -

http://www.gib.gov.tr
http://www.gib.gov.tr


TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

26.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, engellilere yönelik okullara ve bir görme engelli 
okulunun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8021) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan soruların, Mill i Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Dr. Tekin B İ N G Ö L 
Ankara Milletvekili 

Ülkemizde engellilerin işsizlik, yaşam alanlarını engellilerin de 
kullanabilecekleri düzenlemeler yapılması engellilere, verilen ücretlerde 
iyileştirmeler yapılması v e eğitim gibi çok ciddi sorunlarının olduğu bilinen bir 
gerçektir. 

Ancak engellilerin eğitimlerinde okulların artırılması, verilen eğit imin 
çağdaşlaştırılması, engelli eğitimlerinde gerekli olan araç gereçlerin yeterli hale 
getirilmesi v e modernize edilmeleri gerekiyor iken, son dönemlerde engelli 
eğitiminde ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. 

Bu sorunlardan en güncel olan N İ Ğ D E CEMİL MERİÇ Görme Engelli ler 
İlköğretim Okulu'nun kapatılmasıdır. 

Türkiye'de toplam 16 görme engell i okulu ve yaklaşık 50.OOO civarında 
okul çağında görme engell i varken bu okulun kapatılması son derece 
düşündürücüdür. B u okulun kapatılmasında gerekçe olarak dile getirilen, yeterli 
öğrencinin olmaması ise gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü CEMİL MERİÇ 
Görme Engell i ler İlköğretim Okulu'na 2005 yılından beri öğrenci 
alınmamaktadır. B u da öğrenci alınmadığında yeterli öğrencinin olamayacağı 
sonucunu doğurur. 

Yapılması gereken var olan okulları kapatmak değil, yeni okullar açarak 
engellilerin okul açığını kapatmak, engelli çocuklarımıza eğitim olanakları 
sağlamak olmalıdır. 

Ayrıca bu okulun kapatılmasından sonra geri kalan 15 görme engelli 
okuldan bazılarının da kapatılacağı kaygısı oluşmuştur. 

B u bağlamda; 

1- N i ğ d e Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim okulunun 
kapatılmasının gerekçesi nedir? 

2 - N iğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulunun kapatılması 
kararının geri alınarak okulun yeniden eğitime açılmasını düşünüyor 
musunuz? 

3 - Görme Engellileri ve ailelerini rahatsız eden ve giderek yaygın bir 
şekilde konuşulan Çanakkale Gelibolu, Konya Selçuklu v e Ankara 
Görme Engelli İlköğretim Okullarının kapatılması ile ilgili bir çalışma 
var mıdır? Yoksa kamuoyunu bu konuda aydınlatmayı düşünüyor 
muşunuz? 

4~ Engellilere yönel ik açılmış olan birkaç meslek lisesi vardır. B u meslek 
liselerini artırmaya yönelik bir çalışma Bakanlığınızca yapılmakta 
mıdır? Böy le bir çalışma varsa hangi illerde v e hangi engelli gruplarına 
yönel ik olduğunu açıklar mısınız? 

5- Okul Kapatma v e yeni okul açma gibi politikalar oluşturulurken 
engelliler konfederasyonu v e benzeri sivil toplum kuruluşları i le görüş 
alışverişi yaparak işbirliği içinde doğru kararlar alınmasını sağlamayı 
düşünür müsünüz? 

6- 2 6 9 sayılı yasa kapsamında özel eğitim kurumlarında verilen eğit im 
süresi bakanlığınızca belirlenmektedir. Bu süreler engelli gruplarında 
hangi sürelerde verilmektedir? 

7- B u öze l eğitim süreleri belirlenirken dikkate alınan kriterler nelerdir? 
8- Engelliler gibi özel durumları olan çocukların bu süreler içinde 

aldıkları eğitim s izce yeterli midir? 
9- Engellilere ö z g ü kaynaştırma eğitimi ile ilgili ne tür çalışmalar 

yapı lmaktadır? 

- 1 5 0 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/^Of,r İ l /"h/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Sayın Tekin BÎNGÖL'ün, "Engellilere yönelik okullara ve bir 
görme engelli okulunun kapatılmasına ilişkin" tlgi yazı eki 7/8021 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2 Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 573 sayılı özel Eğitim 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği gereğince, Niğde 
Valiliğinin inceleme ve araştırma raporları sonunda Bakanlığımıza gönderdiği teklifi dikkate 
alınarak 2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle kapatılmış, Okula devem eden 11 
öğrenci de istekleri doğrultusunda okullara yerleştirilmiş olup hiçbir öğrenci özel eğitim 
hizmetlerinden mahrum bırakılmamıştır. Okulun tekrar açılmasına ihtiyaç bulunmadığı 
ilimizce belirtilmektedir. 

3. Söz konusu okulların kapatılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. 
4. Bahse konu okullar "ti Meslekî Eğitim Kurulu" planlamaları ve kararlan 

doğrultusunda açılmaktadır. 
5. Sivil toplum örgütlerinin önerilerine değer verilmekte ve dikkate alınmaktadır. 
6. "özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programlan ve Eğitim Giderlerinin 

Karşılanmasına Dair Yönetmelik" gereği, kurumlarca özürlü bireylere aşağıda belirtilen 
destek eğitim programlarının modülleri ve süreleri uygulanmaktadır. 

a) Görme engelli bireylere, Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı; 
- öz bakım becerileri modülü 180, 
- Psikomotor becerileri modülü 80, 
- öğrenmeye hazırlık modülü 80, 
- Günlük yaşam becerileri modülü 240, 
- Bağımsız hareket becerileri modülü 120, 
- Sosyal beceriler modülü 80, 
-Türkçe modülü 220, 
- Matematik modülü 200, 

b) İşitme engelli bireylere, İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı; 
- İşitme eğitimi modülü 240, 
-Dil eğitimi modülü380, 
- Sosyal iletişim modülü 160, 
- Okuma-yazma-anlama modülü 280, 
- Matematik modülü 160, 
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c) Zihinsel engelli bireylere, Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı; 
- Sesletim ve ses bilgisi modülü 48, 
- Akıcı konuşma modülü 48, 
- Ses bozukluklarının sağaltımı modülü 12, 
- Edinilmiş dil bozukluklarının sağaltımı modülü 96, 
- Gelişimsel dil modülü 96, 

ç) Zihinsel engelli bireylere, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı; 
• ö z bakım becerileri modülü 240, 
- Günlük yaşam becerileri modülü 120,. 
- Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri modülü 240, 
• Bilişsel becerilere hazırlık modülü 100, 
- Psikomotor beceriler modülü 120, 
- Toplumsal yaşam beceriler modülü 100, 
- Sosyal hayat modülü 160, 
-Matematik modülü 300, 
-Türkçe modülü 360, 

d) Ortopedik ve spastik engelli bireylere, Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim 
Programı; 

- Sırtüstü (Kaba Motor) modülü 140, 
- Yüzüstü (Kaba Motor) modülü 140, 
- Destekli oturma (Kaba Motor) modülü 90, 
- Desteksiz oturma (Kaba Motor) modülü 320, 
- Emekleme (Kaba Motor) modülü 120, 
- Dizüstü (Kaba Motor) modülü 120, 
- Ayakta durma (Kaba Motor) modülü 160, 
- Destekli yürüme (Kaba Motor) modülü 160, 
- Desteksiz yürüme (Kaba Motor) modülü 240, 
- Merdiven inip-çıkma (Kaba Motor) modülü 100, 
- İleri düzey fonksiyonel beceriler (Kaba Motor) modülü 100, 
- Çizim becerileri (İnce Motor) modülü 160, 
- Tutma ve bırakma (înce Motor) modülü 160, 
- El becerileri ve el-göz koordinasyon (İnce Motor) modülü 160, 
- Propsioseptif sistem (Vücut farkmdalığı) (İnce Motor) modülü 160, 
- Taktil sistem (Dokunma) (ince Motor) modülü 160, 
- Görsel algılama (İnce Motor) modülü 160, 
- Vestibuler sistem (Denge) (İnce Motor) modülü (llişkilendirildiği diğer modülün 

süresi içinde verilir.) 
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e) Ruhsal engelli bireylere, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim 
Programı; 

- Eşleme becerileri modülü 250, 
- Taklit becerileri modülü 500, 
- Yönerge takip becerileri modülü 750, 
- Görsel destek kullanımı modülü 250, 
• Alıcı dil becerileri modülü 1.000, 
- ifade edici dil becerileri modülü 1.000, 
-Oyun ve müzik becerileri modülü 500,, 
- Günlük yaşam becerileri modülü 1.000, 
• Motor becerileri modülü 250, 
- Öz bakım becerileri modülü 1.000, 
- Sosyal beceriler modülü 1.000, 
- Okuma-yazma modülü 750, 
• Matematik modülü 500, 

f) Ruhsal engelli bireylere, özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı; 
- öğrenmeye hazırlık modülü 300, 
- Okuma-yazma modülü 250, 
-Matematik modülü 200 

ders saati olarak uygulanmaktadır. 
7. Özürlü bireylere uygulanacak destek eğitim programlarının süreleri belirlenirken, 

sosyal, fiziksel, ruhsal, bedensel ve zihinsel açıdan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öğrenme 
durumları, engel niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri göz önünde 
tutularak, özel ihtisas komisyonları ve akademisyenlerce dünyadaki özel eğitim alanındaki 
bilimsel veriler dikkate alınmıştır. 

8. Programların içeriği modüler esasa göre, bireylerin yetersizlik türü, derecesi ve 
gelişim özellikleri dikkate alınarak birbirini tamamlar nitelikte hazırlanmıştır. Modüllerde yer 
alan engelli bireylerde ulaşılması tasarlanan kazanımlar ölçülebilir ve gözlenebilir bilgi beceri ve 
tutumlardan oluşmaktadır. Engelli sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum ve 
kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler, 
rehberlik ve araştırma merkezlerindeki özel eğitim değerlendirme kurulları tarafindan da eğitsel 
değerlendirme ve tanılamaya tabi utulmaktadır. Tamlama sonucuna göre rehberlik ve araştırma 
merkezi tarafından hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı'na göre bireyin hangi engel 
gurubunda, hangi modülü kaç saat süreli olarak alacağı belirlenmektedir. Böylece bireyin, 
08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel 
eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yeterince destek eğitimi alması 
sağlanmaktadır. 
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9. Soruya konu kapsamda: 
a) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları için okullarda destek eğitim odası açılması 

yaygınlaştırılmaktadır. 
b) Her tür ve kademede eğitim okul ve kurumlarında yetersizlik türüne göre özel 

eğitim sınıflan açılmaktadır. 
c) İllerde sımf öğretmenleri başta olmak üzere okul yöneticileri ile alan 

öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları konusunda hizmetiçi eğitim yoluyla eğitilmelerine 
önem verilmektedir. Bu amaçla illerde formatör öğretmenler belirlenerek hizmetiçi eğitim 
almaları sağlanmıştır. 

ç) özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde Ülke genelinde uygulamalarda birlik 
sağlamak üzere özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde destek eğitim 
odalarının yaygınlaştırılması ve kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları konulu 
2008/60 numaralı Genelge hazırlanmış ilgili birimlere duyurulmuştur. Söz konusu 
Genelge ekinde, "öğretmenlere öneriler" konulu doküman da illere gönderilmiştir. 

Ayrıca; İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin 
Türkçe Dersi Öğretim Öncesi Değerlendirme Kılavuzu, Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programı-Yol Haritası, adlı dokümanlar hazırlanarak valiliklere gönderilmiştir. 

2007-2008 öğretim yılından beri Özel gereksinimli çocuklara yönelik özel eğitimde 
kaynaştırma eğitimi konusunda 250.000 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen eğitilmiştir. 
Bu kapsamda 17'nci Millî Eğitim Şurası Karan gereğince toplam olarak 440.000 personelin 
eğitilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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27.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, tedavi yolluklarının ödenmesine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8022) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Bir sendikanın yaptığı araştırma sonucunda 2008 ve 2009 yıllan için ödenmeyen 
tedavi yollukları miktarının 3 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 46 
ilden 4 Tinde ödeme yapılmadığının belirlendiği araştırmada, eğitim çalışanlarına en çok 
borçlanılan il Adıyaman olmuştur. Bu bağlamda: 

1. Yapılan araştırmada tüm illerden bilgi toplanamadığı göz önüne alınırsa ödenmeyen 
tedavi yolluklarının gerçek miktarı ne kadardır? 

2. Tedavi yolluklarının ödenmeme nedeni nedir? 

3. Tedavi yollukları konusunda özellikle Adıyaman ilimizin mağdur edilmesinin nedeni 
nedir? 

4. Tedavi yollukları konusunda eğitim çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin sorumluları 
kimlerdir? 

5. Tedavi yolluklarının ödemeleri ne zaman başlayacaktır? 

6. Tedavi yollukları ödemesi yapılırken, gecikme nedeniyle faiz uygulanacak mıdır? 

7. Tedavi yolluklarım alamadıkları süre zarfında, eğitim çalışanlarının uğradığı 
mağduriyetin çözülmesi için ek bir önlem düşünülmekte midir? 

8. Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in tedavi yolluklarının ödendiğini 
belirtmesine rağmen, Ödeme yapılmamasını nasıl değerlendirmektesiniz? 

9. Tedavi yolluklarının dışında, eğitim çalışanlarına Ödenmeyen başka ödenekler 
bulunmakta mıdır? Var ise bunlar hangileridir ve toplam miktarları ne kadar olmuştur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/"£<oV~l ° f /«9/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE'nin, "Tedavi yolluklarının ödenmesine 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/8022 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız adına tahsis 
edilen ödenekler -2009 yılında, (03.3) yolluklar tertibinden Bakanlığımızca kullanılabilecek 
bütçe ödeneği 84.582.900 TL'dir-, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümleri çerçevesinde ayrıntılı harcama programına uygun olarak 3'er aylık dönemler 
hâlinde Maliye Bakanlığınca serbest bırakılmakta ve ilgili merkez harcama birimlerince 
merkez dışı harcama birimlerinin ihtiyaçları için gönderilmektedir. 

Bununla birlikte, söz konusu kapsamda ödenememiş geçmişe yönelik borç tespiti 
hâlinde, gerektiğinde Maliye Bakanlığı nezdinde de girişimde bulunarak imkânlar dâhilinde 
bütün illerimiz için gereken yapılmaktadır. 

Ayrıca, ödenmesi geciken tedavi yolluklarına gecikme zammı ödenmesi ile ilgili 
olarak herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
WinWfeUÖUl€ÇU 
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28.- izmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, izmir Motor Meslek ve Teknik Lisesinin adının değişti
rilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8023) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla, 

İzmir Milletvekili 

1954 yılında Motor Makine Tekniker Okulu adıyla kurulan İzmir Motor Meslek 
ve Teknik Lisesi, geçen 55 yıllık tarihinde ismi birkaç kez değiştirilmesine karşın, en 
önemli özelliği ve marka ismi olan (Motor Meslek) adı, hep korunmuştur. 

Otomotiv Sanayine ara eleman yetiştiren ve kendi dalında Türkiye'nin en iyisi 
olan İzmir Motor Meslek ve Teknik Lisesi'nin adı, keyfi bir şekilde bu kez de Şehit 
idari Ateşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. 
Böylece, gerek öğrencilerine ve gerekse mezunlarına iş yaşamında büyük prestij 
sağlayan (Motor Meslek) ismi tabelasından çıkarılarak, okul 55 yıllık tarihinden ve 
markalaşan isminden koparılmıştır. Eğer ismi böyle kalırsa, yarım yüzyıldan fazla 
tarihe ve saygın bir geçmişe sahip olan okul, sanki yeni eğitim-öğretime açılmış bir 
okul gibi değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla, eski ismiyle bütün Türkiye'de tanınan okul, değiştirilen ismiyle 
hem bilinen kimliğini yitirmiş ve hem de mevcut öğrencileri ile mezunlarına 
yabancılaştırılmıştır. Gerek öğrenciler, velileri ve gerekse mezunlar, okulun 55 yıllık 
tarihiyle bütünleşen izmir Motor Meslek ve Teknik Lisesi ismini geri istemektedirler. 

1- Okulun, bütün Türkiye'de tanınan ve markalaşan izmir Motor Meslek ve 
Teknik Lisesi ismini neden değiştiriyorsunuz? Buna neden gerek duydunuz? 

2- Halen TSK'lerinde görev yapan Teknik Astsubayların %70'i, İzmir Motor 
Meslek ve Teknik Lisesi mezunudur. Böylesine başarılı ve saygın bir okulun ismini 
değiştirerek, öğrencilerine ve mezunlarına yabancılaştırmanın eğitime ne katkısı var? 

ı Ahmet Ersin 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.SGB.O.03.O6.03-ll/;j6'2le> 0 / /Cf^2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, "İzmir Motor Meslek ve Teknik Lisesinin 
adının değiştirilmesine ilişkin" İlgi yazı eki 7/8023 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Millî eğitim sisteminin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen millî eğitim şûraları ile panel, sempozyum, çahştay ve benzeri toplantılarda 
ortaöğretimde çok sayıda okul türü bulunduğu dile getirilerek, ortaöğretimin okul çeşitliliği 
yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya kavuşturulması yönünde tavsiye niteliğinde 
kararlar alınmıştır. 

Eğitim sistemimizin her kademesinde olduğu gibi ortaöğretim kademesinde de kaynak 
israfını önlemek, işlevselliği ve eğitim kalitesini artırmak için; 

- 60'inci Hükümet Programı'nda, kaynak ve insan israfını önlemek amacıyla okul 
çeşitliliğinden çok program çeşitliliğini esas alan köklü bir ortaöğretim reformunun 
gerçekleştirileceği, 

- Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile 2008 ve 2009 yılı programlarında, 
ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapının oluşturulacağı 

hükümlerine yer verilmiştir. 
Bakanlığımızca eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan ortaöğretim 

kurumlarının amaçlarında, öğrenim sürelerinde ve öğretim programlarında herhangi bir 
değişiklik yapılmaksızın; 

Eğitim ekonomisinin gereği olarak en az kaynak kullanarak en çok yarar sağlamak, 
Tek yönetim çok program ilkesini geliştirip yaygınlaştırmak, 
Eğitim-öğretim ve bununla ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamak, 
Eğitimin işlevselliğini artırarak kalitesini yükseltmek, 
Tanıtmayı, anlamayı ve anlatmayı kolaylaştırmak, 
Ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi destekleyecek bir yapıyı oluşturmak, 
AB ülkelerinin eğitim sistemlerine uyum sağlamak 

amacıyla ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir sistem 
oluşturmak üzere, "Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması" konulu, 04.12.2008 tarihli 
ve 2008/81 numaralı Genelge yayımlanmıştır. Bu kapsamda Erkek Teknik öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren okulların adlarında yer alan meslek adları tür 
algılamasına sebep olduğu için bu okulların adları da değiştirilmiştir. 

Bu işlemler yapılırken; Dışişleri Bakanlığının talebi doğrultusunda, adında özel veya 
tüzel kişilerin adları bulunmayan okullardan İzmir ilindeki söz konusu Okula da Ermeni 
teröristlerce şehit edilen ve doğum yeri İzmir olan Şehit İdari Ateşe Çağlar YÜCEL'in ismi 
verilerek Okulun adı "Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi" 
olarak değiştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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29- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8024) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik giderayak; 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 76. maddesinin kendisine tanıdığı atama yetkisini kullanmış, yönetici atamalarında 
göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeleri, hiçe sayarak, okullara, halk eğitim 
merkezlerine ye öğretmen evlerine 153 adet yönetici ataması gerçekleştirmiştir. 

Bu adil olmayan uygulama, eğitim camiasında huzursuzluğa neden olmuş, kariyer ve 
liyakat esasları göz ardı edilerek yapılan bu keyfi atamalara, birçok öğretmen ve eğitim 
sendikaları tepkilerini göstererek, atamaların tamamen kadrolaşmaya yönelik yapıldığım dile 
getirmişlerdir. 

Bu nedenle; 
1-Eski Bakanın giderayak gerçekleştirmiş olduğu, bu tepeden inme keyfi atamaların 

durdurulmasını düşünüyor musunuz? 
2-Sayın Hüseyin Çelik Bakanlığı size devretmesinden önceki bir aylık süreç 

içerisin de, bu şekilde kaç yönetici,ataması yapmıştır? Atamalar hangi okullara, halk eğitim 
merkezlerine ve öğretmen evlerine yapılmıştır? 

3-Bartın ilinde bu kapsamda nerelere atama yapılmıştır? Bartın da yapılan 
atamaların kariyer ve liyakat esasları göz önünde bulundurularak yapıldığına 
inanıyor musunuz? 

4-Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak bundan böyle, yönetici atamalarında hangi 
kriterleri, hangi yönetmelik ve genelgeleri göz önünde bulundurmayı düşünüyorsunuz? 

5-Liyakat esasları göz ardı edilerek yapılan bu atamalarda, hükümete yakın yandaş 
sendikaların baskısı olduğuna yönelik haberler doğru mudur? Bu atamalar sendika 
yönetiminin belirlediği isimler doğrultusunda mı yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3£©-L °l /O?/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın, "Yönetici atama
larıyla ilgili iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/8024 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tararından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM °' 
30-BartınMilletvekiliMuhammetRızaYalçın^^^ 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8025) 
BAŞBAKANLIK Z ( 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :üM.\.D?B.0.\0.Wm/c$O2. # / / / / 2 0 0 9 
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: a) 31/03/2009 tarihli ve B.02.0.005/72! sayılı yazı, 
b)07/04/2009 tarihli ve B.02.I.DPB.0.10.00.00/6790 sayılı yazı, 
c) 26/05/2009 tarihli ve 1200.001/134 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Devlet Bakanlığına tevcih ettiği, 7/7336 
esas no'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgiler ilgi (a) yazı ile 
istenmişti. 

Söz konusu Soru Önergesinin cevabına yönelik olarak hazırlanan bilgiler ilgi (b) yazı 
ile ekte takdim edilmiş ve İçişleri Bakanlığından gelecek ilave bilgilerin de bilahare Devlet 
Bakanlığına sunulacağı ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığından önceki verilere ilave olarak ilgi 
(c) yazı ile intikal eden bilgiler de eklenmek suretiyle hazırlanan cevap ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( .A 
eT^rNARSLATV-^ 

BaSkanT" 

EK: 
Soru Önergesi cevabı (I sayfa) 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: Od. 0^.0-CÛ 3 
SAY' ; ILOZ 
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T.C. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3 6 ( y Ol /C9/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın, "Millî Eğitim 
Vakfının denetimine ilişkin" îlgi yazı eki 7/8025 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Millî Eğitim Vakfı; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir özel hukuk 
tüzel kişisi olup Amacı, Vakıf Resmî Senedi'nin 2'nci maddesinde belirtildiği üzere "Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; 
toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe 
ulaşması için, maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır." 

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulmuş olmasına rağmen Millî Eğitim 
Bakanlığı ile organik bir bağı bulunmamaktadır. 

Millî Eğitim Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vesayet denetimi ile Sayıştay ve 
Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. Bu nedenle dönemsel olarak mutat denetimler 
yapılmaktadır. 

Soru önergesinde ileri sürülen hususlar Vakfın 28.05.2009 tarihinde yapılan Genel 
Kurulu'nda tartışılmış ve sonuçta Yönetim ve Denetim kurulları ibra 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

V U U U l ^ U İ 
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31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, bakan değişiminden önce yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8026) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakara Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevâblartdırilmasmı arz ederim. 11/Ö5/2Ö09 

ehmet ŞANÜlR 
Mersin Milletvekili 

Kabine revizyonundan birkaç gün önce eski Milli Eğitim Bakam Hüseyin ÇELÎK 
tarafindan 500'den fazla atama yapıldığı iddiaları çeşitli basın, ve sendikalar tarafından 
dile getirildiği malumunuzdur, 

6u bağlamda; 

1. Söz konusu atamalar hangi kadrolara ve hangi illere yapılmıştır? 

2. Yapılan atamalardaki kişiler hangi sendikaya Üyedir? Yapılan atamalarda siyasi görüş 
belirleyici unsur olarak Öne çıkmış mıdır? 

3. Siz görevde bulunan bir bakan olarak bu yapılan atamaları ahlaki buluyor musunuz? 
Ahlaki bulmuyorsanız yapılan atamaları iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3£O2 Oİ ^ 2 0 0 9 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'in, "Bakan değişiminden önce yapılan 
atamalara ilişkin" tlgi yazı eki 7/8026 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazıl) olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'incl maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 
v • • • • • • 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2Ö09 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-llO£t£" ç[ /ö?/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, "Yardımcı hizmetler sınıfındaki engelli 
personele ilişkin" İlgi yazı eki 7/8027 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 3.600 engelli personel 
görev yapmaktadır. Bunlardan 1.476'sı yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır. 

Diğer taraftan, engellilerin istihdamı, atama ve çalışma şartlan ile çalıştırılabilecekleri 
işler 16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan özürlülerin Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yanşma Sınavlan Hakkında Yönetmelik ile 
düzenlenmiş bulunduğundan bu konuda yürütülen herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. 
Ancak, Bakanlığımız kadrolanna istihdam edilecek bahse konu personelin şartlan ve 
kontenjanı Bakanlığımızca belirlenmekte, taşra teşkilatı için başvuru ve atama işlemleri ise 
ilgili valiliklerce gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, söz konusu personelle ilgili bugüne kadar Bakanlığımızın ilgili birimine intikal 
eden herhangi bir şikayet dilekçesi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
^Uim^^ 
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33.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, yönetici atamalarına yönelik iddialara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8028) 

TÜRKİYE B O Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonunun Mill i Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini önemle arz ederim. 

-?4 _ 
"Beytullah ASÎ 
Eskişehir Milletvekili 

Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK Bakanlıktan ayrılacağı günlerde; 
Bakanlık teşkilatlarında, birçok öğretmen v e idarecimiz mevcut atama, yönetmeliği 
doğrultusunda Okul Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü gibj görevlere atama 
duyuruları beklerken 657 sayılı yasanın 76. maddesini dilediği gibi yorumlayarak bakan oluru-
ile yüzlerce usulsüz atama yapmış, okullarda ve Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık.ye. taşra 
teşkilatlarında çalışma barışına büyük darbe vurmuştur. Kariyer ve liyakate göre atama 
yapılması gereken Okul Müdürü, Kurum Müdürü, Müdür yardımcısı vö^lŞube Müdürü 
atamaları ile açıktan v e kurumlar arası atamalarda; usulsüz olarak kariyer'-ve liyakat ilkeleri 
gözetilmeden yapılan bu yüzlerce atamayı iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

Tüm Eğitim çalışanlarına yapılan bu saygısızlığın eğitim çalışanlarında meydana 
getirdiği olumsuzlukları gidermek ve bu tür keyfi uygulamaların bir kez daha yaşanmaması 
için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

T .C. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .08 .0 .SGB.0 .03 .06 .03-11 /3 £ t>J> Cz( /"«JU2009 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M l L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah ASİL'in, "Yönetici atamalarına yönelik 
iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/8028 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etki lenmi ştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76*ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îimdt-OLFBUKÇI 
Mill î Eği t im B a k a n ı 
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34.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8029) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge doğrultusunda psikologların 
engelli öğrencilere eğitim veren özel eğitim kurumlarındaki derslerde yer alma zorunluluğu ve 
imza yetkileri kaldırılmıştır. Daha önce, bu kurumlarda yapılan derslerde bir psikologun 
bulunması ve dersin verildiğine dair psikologun imza atması zorunluluğu vardı ve kurumlar 
oluşturdukları psikolog kadrosu için devletten para alabiliyor ve öğrenci sayısına bağlı olarak 
birden çok psikologu istihdam edebiliyordu. Ancak son genelge bu zorunluluğu ortadan 
kaldırdı ve bu kurumlarda görevli psikologların işine son verilme ihtimali doğdu. Kararın 
bilimsel gerçeklerle çeliştiğini, engelli çocukların eğitiminin olumsuz etkileneceğini ve 4-5 
bin psikologun işsiz kalacağım açıkken engelli çocukların toplumla kaynaşabilmesi. için 
böylesi önemli bir uygulamaya ne sebeple son verildiğine dair de herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır. Rehabilitasyon, sadece eğitimi değil aynı zamanda sosyal, duygusal, 
davranışsal ve bilişsel bütün öğrenme süreçlerini de ele alan bir müdahaleyi kapsamaktadır. 
Yani girilen seanslar sadece ders değil, aynı zamanda bir terapi ve rehabilitasyon yaklaşımını 
da içermektedir. Oysa ki bu yeni yaklaşımla sadece öğretim tarafına ağırlık verilip, eğitim ve 
rehabilitasyon tarafı geriye atılmış olmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Yukarıda bahsi geçen genelgenin gerekçesi nedir? 

2. Anılan genelgenin oluşturulma sürecinde Türk Psikologlar Derneği gibi konunun 
uzmanı meslek birliklerinin görüşüne başvurulmuş mudur? 

3. Engelli çocukların toplumla kaynaşabilmesi için büyük önem taşıyan uygulamaya geri 
dönülebilmesi için, atılan bu yanlış adımın düzeltilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/J6£A ö 2 /C9-/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'un, "Bir yönetmelikte 
yapılan değişikliğe ilişkin" İlgi yazı eki 7/8029 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

öze l Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 26.12.2008 tarihli ve 281, 282, 283, 284, 285, 286 
ve 287 sayılı kararları ile kabul edilen özel özel eğitim kurumlarında uygulanacak Görme 
Engelli Bireyler, İşitme Engelli Bireyler, Zihinsel Engelli Bireyler, Dil ve Konuşma 
Güçlüğü, Bedensel Engelli Bireyler, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve Özel Öğrenme 
Güçlüğü Destek Eğitim programlarına ait modüllerin eğitimini verecek personele ilişkin 
26.03.2009 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.02.04/323.04/2310 sayılı Kurul mütalaasının 
uygulanacağının valiliklere duyurulması amacıyla 27.03.2009 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19. 
01.02.420/3023 sayılı yazı düzenlenmiştir. 

Özel özel eğitim okulları ile özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde; Millî Eğitim 
Bakanlığı özel Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği'nin 36'ncı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı özel özel Eğitim Kursları Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereği kurumlarında 
bireysel eğitim programları geliştirme kurulu oluşturulması ve bu kurulda psikologların 
görevlendirilmesi zorunludur. 

Bu husus 05.06.2009 tarihli ve B.O8.O.ÖÖG.0.19.01.02.420/5434 sayılı yazımızın 
7'nci maddesinde de; "özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde; 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı Özel, özel Eğitim Okulları Yönetmeliği'nin 36'ncı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı özel , özel Eğitim Kursları Yönetmeliği'nin 17'nci maddeleri hükmü gereği 
kurumda, 'Bireysel Eğitim Programlan Geliştirme Kurulu' oluşturulup, özürlü bireyin 
eğitsel ve gelişimsel tanılamasının yapılarak alacağı eğitim programları ile yıllık amaçları 
tespit etme ve uygulamaları belli aralıklarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) değerlendirme 
hizmetlerini yaparak, programın bireye uygunluğu ve bireydeki gelişmeler konusunda rapor 
hazırlaması gerekmektedir. 

Bu kurulda, rehber öğretmen veya psikolog ve bireyin özrüne göre zorunlu 
personel ve diğer personelin bulunması gerekmektedir." şeklinde belirtilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere psikologların özel özel eğitim 
okulları ile özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu personel olarak 
görevlendirilmesini iptal edecek herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İUm&r~ 
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35.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bakan değişiminden önce yapdan atamalara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8030) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Kemal Anadol / 
İzmir Milletvekili / 
CHP Grup Başkanvekili 

Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik'in görevden ayrılmadan önceki son bir ayda 600'ü 

aşkın yönetici ataması yaptığı eğitim alanında örgütlü sendikalar tarafından tespit edilmiştir. 

Yapılan atamaların siyasi kadrolaşmaya yönelik olduğu ve siyasi iktidara yakın sendikalar ile 

AKP örgütlerinden gelen talepler üzerine yapıldığı basın organlarında yer almıştır. Hüseyin 

Çelik atamaları yönetici atamalarına ilişkin genel hükümlerin düzenlendiği 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 76. maddesi uyarınca yapmıştır. Yapılan bu atamalar, Milli Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğine aykırıdır. Yasanın istisnai durumlar 

için öngördüğü ve ancak yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak kullanılması gerekli olan 

yetki, istismar edilmiş ve yürürlükteki yönetmeliklere aykırı davranılarak kariyer ve liyakat 

dışı atamalar yapılmıştır. Bu durum, Hüseyin Çelik'in "Milli Eğitim Bakanlığı otomatik pilota 

bağlanmıştır" sözü ile de doğrulanmaktadır. Yapılan atamalar yasal olmadığı gibi ahlaki de 

değildir. Bu çerçevede; 

1. Hüseyin Çelik görevden ayrılmadan son bir ay içinde, hangi kamu görevlilerini, hangi 

görevlere atamıştır? Yönetici görevlerine atanan kamu görevlilerinin işlemleri hangi 

mevzuat uyarınca yapılmıştır? 

2. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda, 

"Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas 

alınır. Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Yapılan 

atamalarda söz konusu yasanın liyakat ve kariyere ilişkin hükümleri ile yönetmeliğe 

yapılan atfa ilişkin hükmü göz önünde bulundurulmuş mudur? 
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3. Son bir ayda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin" 
atamaya ilişkin maddelerinde belirlenen koşullara uymadığı halde Bakan onayı ile kaç 
kişinin ataması yapılmıştır? 

4. Son bir ayda ataması yapılan kamu görevlilerinden kaç tanesi imam hatip mezunudur? 
İmam hatip lisesinde görev yaparken, Anadolu Liseleri ile Genel Liselere yönetici 
olarak kaç kişinin ataması yapılmıştır? Bunların eski görev yaptıkları okullar ile yeni 
atandıkları okullar ve unvanları nelerdir? 

5. Son bir ayda ataması yapılan kamu görevlilerinden hangileri Eğitim-Bir-Sen 
Sendikasına üyedir? B u kişiler hangi okullarda hangi görevlere atanmıştır? 

6. Son bir ayda İzmir ilinde hangi kamu • görevlileri hangi okullara yönetici olarak 
atanmıştır? Yönetici görevlerine atananların kaç yıllık kamu hizmeti vardır ve hangi 
gerekçeler göz önünde bulundurularak atamaları yapılmıştır? 

7. Milli Eğitim Bakanlığı otomatik pilota bağlanmıştır şeklinde konuşarak, Bakanlık 
görevinde etkisiz kalacağınıza işaret eden Hüseyin Çelik'in son bir ayda yaptığı 
atamaların iptal edilmesi düşünülmekte midir? 

T .C. 
M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0 .SGB.0.03.06.03-11/ ~ 7 £ o ^ O ( /Op-/2009 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ilgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

izmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un, "Bakan değişiminden önce yapılan 
atamalara ilişkin" ilgi yazı eki 7/8030 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eği t im Bakanı 
Nin1ef«TOroi<ctT 
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36.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay 'in, Erzurum 'dahiyönetici atamalarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8031) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. İ3./05/2009 

Prof.Dr. Zeki ERTUGAY-̂  
Erzurum Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Okul - Kurum Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, 
açıktan ve ; kurumlar arası atamalarda yüzlerce kişi kariyer ve liyakat ilkeleri 
gözetilmeden atanmıştır. 657 sayılı Kanunun 76. maddesi gerekçe gösterilerek bu madde 
dilendiği gibi yorumlanıp birçok ili kapsayan (aldığım bilgilere göre; İstanbul 163, 
Ankara 100, İzmir 100, Adana 23, Antalya 3, Elazığ 3, Mersin 13, Erzurum 25, Van 5, 
Manisa 17, Eskişehir 8, Konya 23, Yozgat 16, Aydın 9, İsparta 8, Nevşehir 5, Muğla 4, 
Uşak 4, Aksaray 3, Kahramanmaraş 3, Kırşehir 7, Malatya 11, Amasya 10 ) çok sayıda 
usulsüz atama yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu atamalar eğitim camiasında infiale yol 
açmıştır. Atamaların yapıldığı bütün illerde şuanda yaşanmakta olan kaos ve endişe seçim 
çevrem olan Erzurum ilinde de fazlasıyla mevcuttur. Yapılan bu usulsüz atamalarla ilgili 
olarak; 

1- Bakanlık olarak yaptığınız; Okul - Kurum Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, 
açıktan ve kurumlar arası atamalarda, Erzurum'da toplam kaç kişinin ataması 
yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin, isimleri, atamadan önceki görev yeri ve unvanları 
ile atandıkları görev yeri ve unvanları nedir? 

2- Yeni atanan bu kişiler sendika üyesimidir? Sendika üyesi iseler, hangi sendika 
üyesidirler ve sendika yönetimindeki görevleri nelerdir? 

3 - 657 sayılı Kanunun 76. maddesi gerekçe gösterilerek yapılan bu atamaları iptal etmeyi 
düşünüyormusunuz? 

4- Bu yapılan haksız atamaların eğitim camiasının huzurunu bozduğunu, çalışanların 
moral motivasyonunu çökerttiğini, adalet duygusuna olan güvenlerini zedelediğini 
düşünüyormusunuz? 

5- Yasalara uygun olarak, şartları uyan eğitim camiası çalışanlarından, asaleten yönetici 
atamalarını ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MÎLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/.3£ö£ Of /PÇt/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Prof. Dr. Zeki ERTUGAY'ın, "Erzurum'daki yönetici 
atamalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8031 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, usulsüz yönetici atamaları yapıldığı iddia
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8032) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.05.2009 

Ülke genelinde eğitim sistemi içinde okul ve kurumlarda müdür,müdür 
yardımcılığı ve şube müdürlüklerine ilişkin pek çok atama Milli Eğitim Eski 
Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yapılmış.yapılan usulsüz atamalarla ilgili şahsına 
yönelttiğim soru önergelerine ise sayın bakan cevap olarak "Makam oluru" ile 
yapıldığını belirtmişti. 

Bakanlığınıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 76.maddesi ileri sürülerek okul ve kurum müdürü.müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamaları yapılmıştır..76.madde "Kurumlar 
görev ve unvan değişikliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile 
memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar 
çerçevesinde daha üst,kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara 
naklen atayabilir" demektedir.Bahse konu madde ile idarelere kamu görevlilerinin 
naklen atamaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de,bu yetkinin kullanımına 
dikkat edilmesi gerekmektedir.Son olarak ta izmir ilimizde atama yapılan 73 okul 
müdürü ve aynı maddeye bağlı kalarak Balıkesir ilimizde 4 okul müdürü göreve 
başladılar. 

1.Milli Eğitim Bakanlığında usulsüz atamalara ne zaman son verilecek ve 
öğretmenlerin gasp edilen haklarını ne zaman iade etmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Milli Eğitim Eski Bakanı tarafından yapılan ve son günlerde atama yaptığı 
müdür sayısının 600 civarında olduğu belirtilmektedir.Bu atamaların iptal edilmesi 
doğrultusunda ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

3.İlgili maddeye göre 2002 yılından bu tarihe kadar yapılan atama sayısı 
yıllara göre ne kadardır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-llO$er£- &( /O}/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Usulsüz yönetici atamaları 
yapıldığı iddialarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8032 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmalan ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlanmıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kamın'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
um 
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38.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Giresun 'daki Devlet Hastanesine bir klinik açılma
sına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'in cevabı (7/8035) 

T T J R K İ Y E BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 08.05.2009 

'Murat ÖZKAN 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

İyot eksikliğinin neden olduğu Guatr hastalığı Giresun'da yaygın olarak 
görülmektedir. İlimiz hastanesinde Endokrinoloji Bölümü bulunmadığından, hastalar tedavi 
için büyük kentlere gitmek zorunda kalmakta, tedavi gördükleri illerde maddi ve manevi 
olarak sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Bölgenin bu özellikleri göz önüne alınarak; 
l)Tedavisi uzun süren guatr hastalığının teşhis ve tedavisi için, İlimizde bulunan 

Dr. İlhan özdemir Devlet Hastanesi'nde endokrinoloji kliniği açmayı düşünüyor muşunuza 

T C . 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B. 10.0.THG0.10.00.02/090-01 - 2 ->a*3 
Konu: Yazılı soru önergesi " n '- _ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 01.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN tarafından verilen "Giresun'daki Devlet 
Hastanesi'ne bir klinik açılmasına ilişkin" 7/8035 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr/Rece/AKD>*Ğ 

ıBaT L 
Ekler : l / - > J 
Ek-1 : önerge Cevabı V - / 
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Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN tarafından verilen "Giresun'daki Devlet 
Hastanesi'ne bir klinik açılmasına ilişkin" 7/8035 sıra sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

İyot eksikliğinin neden olduğu Guatr hastalığı Giresun'da yaygın olarak 
görülmektedir. İlimiz hastanesinde Endokrinoloji Bölümü bulunmadığından, hastalar tedavi 
için büyük kentlere gitmek zorunda kalmakta, tedavi gördükleri illerde maddi ve manevi 
olarak sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Bölgenin bu özellikleri göz önüne alınarak; 

SORU 1-Tedavisi uzun süren guatr hastalığının teşhis ve tedavisi için, İlimizde 
bulunan Dr.llhan özdemir Devlet Hastanesi'nde endokrinoloji kliniği açmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 1-

Endemik guatr, yurdumuzun belirli coğrafi bölgelerinde yoğunluk gösteren bir tiroid 
bezi hastalığıdır. Bu hastalık Endokrinoloji uzmanı bulunmayan yerlerde iç hastalıkları ve 
genel cerrahi uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. 

Giresun Prof.Dr.A.İlhan özdemir Devlet Hastanesinde troid hastalıkları ile ilgili 
laboratuar tetkiki ve tahlilleri yapılabilmekte, biyopsi ve materyaller Patoloji İaboratuvannda 
incelenip raporlanabilmektedir. 

Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8039) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

.Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

05.05.2009 tarihli Gözlem gazetesinde "Her 10 Üründen 4'ü standartlara aykırı.." başlığı 
ile yer alan haberde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Faaliyet Raporu'na göre; "Sanayi ve Ticaret 
Bakanhğt'nın son S yılda gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim çalışmalarında, her 10 
üründen 4'ütiün standartlara aykırı olduğunun belirlendiği" yer almıştır. Rapora göre; 

- 2004 yılında toplam bin 923 ürün, 2005 yılında ise toplam 2 bin 168 ürün denetlenmiş, bu 
dönemlerde, denetlenen ürünlerin yüzde 40'inin yönetmeliklere uygun, yüzde 
60' inin ise aykırı olduğu tespit edilmiştir. 
2006 yılında denetlenen 2 bin 504 üründen, yüzde 73*tt mevzuata uygun, yüzde 27'si 
mevzuata aykırı bulunmuştur. 
2007 yılında 3 bin 270 ürün denetlenmiş, bu ürünlerden yüzde 8"8'i yönetmeliğe uygun, 
yüzde 12'si yönetmeliğe aykırı olduğu belirlenmiştir. 
2008 yılında ise bin 810 ürün denetlenmiş, bu ürünlerden yüzde 57'si mevzuata uygun, 
yüzde 43'ünün aykırı olduğu tespit edilmiştir, 

Hazır ambalajlı mamullerle ilgili çalışmalar çerçevesinde ise, 75 firma ve 96 ürün 
denetlenmiş, bu Ürünlerden 25'i ilgili mevzuata uygun bulunurken, 71'inin mevzuata 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. 
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Hatırlanacağı üzere, TSE denetimine tabi ürünlerle ilgili 2006/1 sayılı Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebliği kapsamında ithalatta zorunlu standart denetimine tabi ürünler 
listesi %60 oranında azaltılmıştır. 

Ulusal basınımızda "Türkiye kapıları 'kontrolsüz' açtı" başlığı ile duyurulan düzenlemeyle; 
Avrupa Birliği (AB) direktifleri doğrultusundaki uygulamaya göre, 626 ürünün ithalatta 
uygunluk denetiminde T ü r k Standartları Enstitüsü j(TSE) devre dışı 
bırakılmıştır.(Evrensel, 01.03.2006). "Uygunluk denetimi yapılmadan yurda girecek 626 
ürün arasında insan sağlığını doğrudan Ve dolaylı ilgilendiren onlarca ürün olduğu Ve 
ithal ürünlerde bundan sonra kurşun gibi son derece zehirli maddelerin bile 
denetlenemeyeceği" ortaya çıkmıştır.(Radikal, 27.02.2006) 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Belgelendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara 
Dair Yönetmelik ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 
çerçevesinde oluşturulmuş, ülkemizdeki "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" ve 

"Onaylanmış Kuruluş lar ın sayısı nedir? Başka bir ülke menşeine sahip "Uygunluk 
Değerlendirme ve Onaylanmış Kuruluş"lan var mıdır? Varsa sayısı nedir? 

2- Bu kuruluşlar nasıl denetlenmektedir? Bu kuruluşlar üzerinde ilgili bakanlıkların 
yaptırımı nedir? Bu güne kadar bu kuruluşlara bir yaptınm uygulanabilmiş midir? 

3- Türk tüketicileri ve kullanıcılarına mevzuatına uygun ve güvenli ürünlerin 
ulaşmasını sağlamak üzere pivasa gözetimi ye denetiminin; Sanayi Bakanlığı, Tarım 
Bakanhğı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu (TK), Tütün, Tütün Mamulleri, ve 
Alkolü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Denizcilik Müsteşarlığınca 
kurulan denetim birimleri tarafından yapıldığı; Ürünlerin Piyasa Gözetim) ve 
Denetimine Dair Yönetmeliğin 12-15' inci maddeleri uyarınca da, 'yetkili 
kuruluşların birer daimi temsilcisinden teşekkül eden' Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Koordinasyon Kurulu (PGDKK) oluşturulduğu ifade edilmektedir. Buna göre; 

a) Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda yetkilendirilmiş bakanlık ve 
kurumların denetim birimleri, bugüne kadar hangi aralıklarla ve hangi değerlendirme 
ölçütlerine göre denetim görevlerini yapmışlardır? Ve sonuçları ne olmuştur? 

b) 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki denetimlerde tespit edilen 
"ürünlerin standart lara aykırılığı" konusunda Kurul(PGDKK) ne tür kararlar almış 
ve sonuçlandırmıştır? 

c) Beş yıl boyunca standart dışı, insan, çevre, can ve mal güvenliğine aykırı 
ürünlerin piyasaya sürülmesi, hangi neden ve gerekçelerle önlenememiştir? 

4- Mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen ürünlere ve piyasaya bu ürünleri sürenlere karşı 
bugüne kadar ne tür bir müeyyide uygulanmıştır? 

5- Piyasa gözetim ve denetim çalışmalarında, her 10 üründen 4'ünün standartlara aykırı 
olduğu belirlenen ürünlerin kaç adedi yerli, kaç adedi ithal ürüiilerden oluşmaktadır? 
Bu ürünler hangileridir? İthal ürünler hangi ülke menşei taşımaktadır? 

6- Son yıllarda kaçak rakı satışı dahil farklı Ürün satışlarında da ölümle sonuçlanan 
olayların artış göstermesi, söz konusu denetim birimlerinin görev ihmalinden mi 
kaynaklanmaktadır, yoksa ithal mallara uygulanan standart zorunluluğunun 
kaldırılmasından mı kaynaklanmaktadır? 

7- Ülkemizde Standart Dışı Ürünlerin yüzde 40'lara ulaşmasının, çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki yaptığı etkileri ve sonuçları Bakanlığınızca araştırılmış mıdır? 

8- Can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması ile tüketicinin doğru bilgilendirilmesi; 
denetim ve gözetim görevinin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yapılması konularında 
Bakanlığınızca bir çalışma planlanmakta mıdır? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHÎ O 00 00 622-01- 3 5 6 Q 2 .07- 2009 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ:01.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8039-13344/28907 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün, "Ürünlerin piyasa gözetimi ve 
denetimine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8039) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nihat El LGÜN 
Sanayi ve'Tic ire t Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Ülkemizde ithalat denetimleri Dış Ticaret Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. AB 
normları gereğince ürünlerin ithalat aşamasında değil piyasadayken denetimi esastır. İthalat 
aşamasında denetim yapılması sadece can ve mal güvenliği, çevrenin korunması, ulusal 
güvenlik gerekleri ve tüketicinin korunması gerekçeleriyle mümkündür. 

Bu aşamada, ithalat denetimlerinin kaldırılmasının, Malların Serbest Dolaşımı faslının açılış 
kriterlerinden biri olduğunun da hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır. 

Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı gereğince, zorunlu standartlar kapsamında ithalatta 
denetime tabi tutulan ürünler her yıl ilgili yetkili kurumların görüş ve önerileri çerçevesinde 
hazırlanmaktadır. Genel AB normları uyarınca ve Malların Serbest Dolaşımı faslı açılış 
kriterleri çalışmaları çerçevesinde, ithalatta denetime tabi ürünlerin sayısının azaltılması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsü'nün devre dışı bırakıldığı ifadesi 
gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten, bu süreçte TSE'nin rolü sadece uygunluk değerlendirme 
kuruluşu olmasıdır. 

Soru 1- 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Belgelendirme Kuruluşları ile Onaylanmış 
Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmelik çerçevesinde oluşturulmuş, ülkemizdeki "Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşu" ve "Onaylanmış Kuruluşların sayısı nedir? Başka bir ülke menşeine sahip 
"Uygunluk Değerlendirme ve Onaylanmış Kuruluşları var mıdır? Varsa sayısı nedir? 

Cevap 1-Avrupa Komisyonu ile TBMM tarafından onaylanan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen "Türkiye'de Kalite 
Altyapısının Desteklenmesi Projesi"nin alt bileşenlerinden biri olan- "Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerine Destek Projesi" kapsamında 2005 yılında 
yapılan laboratuvar envanteri çalışmasına göre, ülkemizde 1060 adet kamu ve özel 
laboratuvar bulunmaktadır. 

Onaylanmış Kuruluş, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya 
birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak 
üzere, yetkili kuruluş tarafından belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere tlişkin Teknik Mevzuatının 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar 
çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu ifade etmektedir. 

4703 sayılı Kanuna göre, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun 
adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler Komisyona bildirilir. Bu 
kuruluş, bu bilgiler ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Resmî 
Gazetede yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder. 

Ülkemizde halihazırda 10 adet onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan 6 adedi 
Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan mevzuat kapsamında tarafımızca görevlendirilmiştir. 
îlk onaylanmış kuruluşumuz Avrupa Komisyonu tarafından Kasım 2006'da ilan edilmiştir. 

AB üyesi ülke menşeili uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, 
ülkemizde temsilcilik açmak suretiyle görev yapabilmektedirler. 
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Soru 2- Bu kuruluşlar nasıl denetlenmektedir? Bu kuruluşlar üzerindi ilgili 
bakanlıkların yaptırımı nedir? Bu güne kadar bu kuruluşlara bir yaptırım 
uygulanabilmiş midir? 

Cevap 2- 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uygunluk değerlendirme kuruluşları ile 
onaylanmış kuruluşların sorumluluklarını düzenlemektedir. 

Buna göre, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik 
düzenlemelerde ve/veya 4703 sayılı Kanunda ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinde 
yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vermekle 
yükümlüdür. 

İlgili mevzuatta belirtilen şartları kaybettiği ve/veya sorumluluklarım yerine getirmediği tespit 
edilen kuruluşların faaliyeti yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulabilir ya da gerektiğinde 
sonlandırılabilir. 

Ayrıca, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili her 
türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik' düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin 
belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve talep 
edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle de yükümlüdürler. 

•r 
Gerek bağımsız ve tarafsız hizmet vermeyen gerekse ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza 
etmeyen kuruluşlara yine 4703 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanır. 

öte yandan, Bakanlığımız, görevlendireceği onaylanmış kuruluşların uluslararası düzeyde 
tanınırlık ve güvenilirliklerini sağlamak amacıyla, AB normlarına uygun, objektif ve şeffaf 
değerlendirme kriterlerini tespit ederek, bu kriterleri Resmi Gazetede tebliğ olarak 
yayımlamaktadır. Halihazırda 15 adet yönetmelik kapsamında kriter tebliği yayımlanmıştır. 
Ayrıca, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile görevlendireceği uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi hakkında 9 Aralık 2003 tarihinde bir 
Protokol imzalamıştır. Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine ilişkin söz konusu kriter 
tespiti ve TÜRKAK ile protokol imzası süreci diğer Bakanlıklara da örnek teşkil etmiş ve 
onlar da Bakanlığımızla aynı yolu izlemişler, böylece ülke içinde bir sistem oluşturulmuştur. 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), tarafımızdan atanacak onaylanmış kuruluşların 
yeterliliklerini değerlendirmekte, Bakanlığımız, TÜRKAK tarafından onaylanan bu kuruluşlar 
arasından atama yapmaktadır. 

Soru 3- Türk tüketicileri ve kullanıcılarına mevzuatına uygun ve güvenli Ürünlerin 
ulaşmasını sağlamak üzere piyasa gözetimi ve denetiminin; Sanayi Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve tskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu (TK), Tütün ve TütUn Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Denizcilik Müsteşarlığınca kurulan 
denetim birimleri tarafından yapıldığı; Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair 
Yönetmeliğin 12-15'inci maddeleri uyarınca da, "yetkili kuruluşların birer daimi 
temsilcisinden teşekkül eden" Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu 
(PGDK) oluşturulduğu ifade edilmektedir. Buna göre; 
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a) Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda yetkilendirilmiş Bakanlık ve 
kurumlann denetim birimleri, bugüne kadar hangi aralıklarla ve hangi değerlendirme 
ölçütlerine göre denetim görevlerini yapmışlardır? Ve sonuçlan ne olmuştur? 

b) 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki denetimlerde tespit edilen 
"ürünlerin standartlara aykırılığı" konusunda Kurul (PGDKK) ne tür kararlar almış ve 
sonuçlandırmıştır? 

c) Beş yıl boyunca standart dışı, insan, çevre, can ve mal güvenliğine aykırı 
ürünlerin piyasaya sürülmesi, hangi neden ve gerekçelerle önlenememiştir? 

Cevap 3- 4703 sayılı 'Ürünlerin Teknik Mevzuatının Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun' (Çerçeve Kanun) ve bu Kanunun uygulama yönetmelikleri uyarınca piyasa gözetimi 
ve denetimi, ilgili mevzuat çerçevesinde ürüne yönelik teknik mevzuatı hazırlamaktan ve bu 
mevzuatı yürütmekten sorumlu yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 

Mevzuatı gereği ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi yapmaktan sorumlu olan yetkili 
kuruluşlar ve sorumluluk alanları şunlardır: 

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı (Koordinasyon) 
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Motorlu araçlar, tarım traktörleri, kaldırma ve 

mekanik taşıma araçları, enerji etiketlemesi, gaz yakan cihazlar, basınçlı 
kaplar, inşaatlarda kullanılan iş makinalan, yasal metroloji ve hazır 
ambalajlama, elektrikli ekipman, tekstil, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, 
ayakkabı etiketlemesi, kristal camlar 

3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı: tnşaat malzemeleri 
4. Sağlık Bakanlığı: Elektrikli materyal, tıbbi Ürünler, tıbbi cihazlar, tehlikeli 

maddeler, kozmetikler, oyuncaklar 
5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Gıda maddeleri, gübreler 
6. Denizcilik Müsteşarlığı: Gezi tekneleri 
7. Çevre ve Orman Bakanlığı: Tehlikeli maddeler 
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kişisel koruyucu teçhizat 
9. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: iletişim teknolojisi, 

telekomünikasyon ve veri işleme 
10. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu: Tütün 
11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Petrol piyasası 

Bu kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, 
4703 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliklerinden biri olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve 
Denetimine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca DTM koordinasyonunda 'Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu' teşkil edilmiştir. Söz konusu Kurul 4 ayda bir 
toplanmakta ve tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. 

a) Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin olarak 
2003 yılında yayımladığımız yönetmelik 2008 yılında revize edilmiştir. 16 Mayıs 
2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Bakanlıkça 
gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esasları ile 
alınacak önlemleri, denetimle görevli personelin eğitimi, görevlendirilmeleri, yetki 
ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. 
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Bakanlığımız yıllardır piyasa denetimi ve tüketicinin korunması görevi yapması 
nedeniyle önemli bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücüne, kurulu ve yeterli alt 
yapıya, hem diğer kamu kuruluşları hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
ile yol gösterici, paylaşımcı ve işbirliğine açık bir yaklaşıma sahiptir. 2003 yılında 
yayımlanan ilk yönetmelik ile piyasa gözetimi ve denetimi AB ilkelerine uygun 
hale getirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği uyarınca, 
sorumlu olduğumuz ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ürünün tabi olduğu 
teknik mevzuat çerçevesinde resen veya şikâyet üzerine yapılır. 

Daha etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilmesi ve farklı icracı 
birimlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen Bakanlığımızca 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejileri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, 2004-
2007 yıllarını kapsayan ilk Stratejimiz uyarınca, PGD faaliyetleri, üreticinin 
uygunluk beyanına dayalı olarak piyasaya sürülen ürünler ile tüketicileri, 
kullanıcıları, hayvanları ve çevreyi tehdit etme riski taşıyan ürünler üzerinde ve 
daha çok sanayi ürünlerinin üretildiği yerlerde yoğunlaşmıştır. 2007 ve 2008 
Stratejilerimiz belli ürünlere, belli illerde, belli zamanlarda odaklanmış bir denetim 
planı niteliğindedir. 2009 yılı Stratejimiz ise hem belli ürünlere, belli illerde, belli 
zamanlarda odaklanmış bir denetim planı içermekte, hem de bir uygulama rehberi 
niteliği taşımaktadır, özetle, değişen mevzuata ve önceliklere, gelişen ihtiyaçlara 
göre, Strateji metinlerimiz de güncellenmektedir. 

Anlaşılacağı üzere, Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri, 4703 sayılı Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliği ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliği çerçevesinde, Strateji ve Denetim Planımızda belirlenen öncelikler 
doğrultusunda, ilgili teknik düzenlemelere göre yapılmaktadır. 

2008 yılında; 

Denetlenen toplam ürün sayısı 
İşaret/belge kontrolü yapılan Ürün sayısı 
Duyusal inceleme yapılan ürün sayısı 
Test/muayene yapılan ürün sayısı 
Uygun bulunan ürün sayısı 
Aykırı bulunan ürün sayısı 

12929 
1390 
10644 
915 
11056 
1873 

Para cezası uygulanan ürün sayısı : 7423 
Uygulanan toplam para cezası : 778 371 TL. 

»008 yılında 40 adet köpük makinesine el konulmuş, 15278 adet kahve makinesi toplatılmış, 
adet elektrikli asansör mühürlenerek kapatılmıştır. 

b) 4703 sayılı Kanun uyarınca 'Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar 
tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada 
iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip Üretilmediğinin, güvenli olup 
olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini ifade eder.' 
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Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) yetkili bir kuruluş 
değildir, piyasa gözetimi ve denetimi yapmamakta ve yukarıda da belirtildiği üzere 
tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Sekreteryası ve başkanlığı Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
PGDKK'nun aldığı kararlar sadece farklı yetkili kuruluşlar arasındaki 
koordinasyonu sağlamaya yöneliktir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 
çerçevesinde tespit edilen aykırılıklar konusunda önlem alınmasından yetkili 
kuruluşlar sorumludur. 

c) Bakanlığımız gündemine yaklaşık 10 yıl önce giren Yeni Yaklaşım ve Klasik 
Yaklaşım yönetmeliklerinin hazırlanması, iktisadi teşebbüslerin yeni mevzuat 
hakkında bilgilendirilmesi, piyasanın denetlenmesinden sorumlu personelin 
eğitilmesi, denetimlerin gerçekleştirilmesi, doğruluğunun kontrolü, kayıt altına 
alınması, izlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve planlanması çalışmalarının 
tamamı aynı zamanda yürütülmüştür. 

2006 yılında laboratuar destekli test ve muayene işlemlerine geçilmesi ile daha 
etkin denetimler yapılmaya başlanmış olup, Bakanlığımız tarafından alınan 
toplatma kararları ülkemiz için ilk olmuştur ve sektörel disiplin yönünden önemli 
etki yaratmıştır. Cezai yaptırımların yanı sıra 2008 yılında 6 farklı ürün grubundan 
20 ayrı marka ve modelde ürün için düzeltme/toplatma işlemi uygulanmıştır. 

Gerek üretici ve ithalatçılarımız gerekse denetim mekanizmalarımız için 
ülkemizde yeni bir sistem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Merkez ve taşra 
teşkilatımızın bugüne kadar yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 
daha da etkinleştirilebilmesi için çalışmalar devam etmekle birlikte, yapılan 
denetimler ülkemizdeki diğer yetkili kuruluşlara da öncü olmaktadır. 

Bu itibarla, teknik düzenlemesine aykırı ya da güvensiz ürünlerin tespit edilmiş 
olmasının, piyasa gözetimi ve denetimi yapılmadığının değil, aksine iyi 
yapıldığının bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetiminin, tanımı gereği, ürünün piyasaya arzı veya 
dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken gerçekleştirildiği, ürünün piyasaya 
sürülmeden önce denetlenmesinin, AB normlarına ve 4703 sayılı Kanuna aykırı 
olduğu, dolayısıyla teknik düzenlemesine aykırı ya da güvensiz ürünlerin piyasaya 
sürülmesinin engellenmesinin, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti kapsamında 
olmadığının belirtilmesinde de fayda görülmektedir. İlaveten, 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticinin, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorunda olduğunun 
altının çizilmesi gerekir. 

Soru 4- Mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen ürünlere ve piyasaya bu ürünleri 
sürenlere karşı bugüne kadar ne tür bir müeyyide uygulanmıştır? 

Cevap 4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 
Üçüncü Bölümünde hem teknik düzenlemeye uygunsuzluk halinde hem de güvensizlik 
halinde alınacak önlemler ve uygulanacak müeyyideler düzenlenmiştir. 
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Bakanlığımızca yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklarda 4703 sayılı Kanun uj&rınça, 
aykırılığın derecesine göre idari para cezasından ürünün bertarafına kadar çeşitli yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 

Soru S- Piyasa gözetimi ve denetim çalışmalarında, her 10 üründen 4'ünün standartlara 
aykırı olduğu belirlenen ürünlerin kaç adedi yerli, kaç adedi ithal ürünlerden 
oluşmaktadır? Bu ürünler hangileridir? İthal ürünler hangi ülke menşei taşımaktadır? 

Cevap 5- 2008 yılında aykırılık tespit edilen ürünlerin %90'ını yerli, %10'unu ithal ürünler 
oluşturmaktadır. îthal ürünlerin ise %57'sinin Çin, %14'ünün AB, %5'inin Tayvan, 
%24'ünün diğer ülke menşeili olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak, Bakanlığımızın, yerli ya da ithal olup olmadığına bakmaksızın, sorumluluğunda yer 
alan tüm ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirdiğinin, zira, Dünya Ticaret 
örgütü ve AB normları gereğince, ürünlerin piyasada yerli ya da ithal olduğuna bakılmaksızın 
eşit muameleye tabi tutulmasının esas olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmektedir. 

Soru 6- Son yıllarda kaçak rakı satışı dahil farklı ürün satışlarında da ölümle 
sonuçlanan olayların artış göstermesi, söz konusu denetim birimlerinin görev 
ihmalinden mi kaynaklanmaktadır, yoksa ithal mallara uygulanan standart 
zorunluluğunun kaldırılmasından mı kaynaklanmaktadır? 

Cevap 6- Kaçak rakı satışı Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir. 

Soru 7- Ülkemizde Standart Dışı Ürünlerin yüzde 40'lara ulaşmasının, çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki yaptığı etkileri ve sonuçları Bakanlığınızca araştırılmış mıdır? 

Cevap 7- Bakanlığımızca hazırlanan yıllık denetim planlarına göre, tüketicinin en fazla 
temasta bulunduğu, risk derecesi yüksek ürünler için, kullanım sıklığının arttığı dönemlerde 
ve bölgelerde daha yoğun denetim yürütülmektedir. Ayrıca, Gıda Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı 
Alarm Sistemindeki (RAPEX) denetim verileri takip edilmekte ve AB piyasasında tespit 
edilen güvensiz ürünlere ilişkin ülkemiz piyasasında da denetimler yapılmaktadır. Ya da bir 
kazaya sebebiyet vermiş ürünler ile şikâyetlerin yoğunlaştığı ürünler dikkate alınmaktadır. Bu 
bağlamda, zaten Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin temel 
amacı, can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığını korumak ve tüketicinin korunmasını 
sağlamaktır. 

Soru 8-Can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması ile tüketicinin doğru bilgilendirilmesi; 
denetim ve gözetim görevinin hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yapılması konularında 
Bakanlığınızca bir çalışma planlanmakta mıdır? 

Cevap 8- Bilindiği üzere, AB teknik mevzuatına uyum süreci, Gümrük Birliği Kararından 
kaynaklanan bir yükümlülüktür. Bakanlığımız, hitap ettiği sektörlerin çok ve çeşitli olması 
nedeniyle, teknik mevzuat uyum sürecinde sorumluluğu en fazla olan yetkili kuruluştur. 
Mevzuat uyumunun tamamlanmasını müteakip, özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya 
ağırlık verilmiş, bu çerçevede onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi ve AB normlarına 
uygun piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. 

Bu süreçte, özellikle piyasa gözetimi ve denetimi alanında denetimle görevli personelin teknik 
ve hukuki bilgi düzeyini arttırmak üzere hem kurum içi hem de AB kaynaklı pek çok eğitim 
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faaliyeti düzenlenmiştir. AB kaynaklı pek çok çalışma ziyareti organize edilerek AB üyesi 
ülkelerdeki uygulamalar incelenmiştir. Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla, 
tüketicilerimizin, üreticilerimizin ve ithalatçılarımızın bilinçlendirilmesi ve yeni mevzuata 
kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Hem üretici 
temsilcilerini, hem mevzuatı uygulayıcı yetkili kuruluşları hem de uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren sektör komiteleri kurulmuştur. Halihazırda, 
Bakanlığımız bünyesinde 15 adet Teknik Komite bulunmaktadır. Ayrıca, AB Komisyonu 
bünyesinde tesis edilen teknik komite, çalışma grubu ve idari işbirliği grubu toplantılarına da 
düzenli katılım sağlanmakta, mevzuat ve uygulama gelişmeleri takip edilmektedir. 2006 
yılında tamamlanan "Türk Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına Bazı Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Uygulanmasında Yardım" konulu Eşleştirme 
Projesi kapsamında toplam 110 adet eğitim faaliyeti yapılmış, bu eğitim faaliyetleri 
sonucunda îl Müdürlüklerimizde ve Merkezde görevli denetçilerden toplam 418 adedi genel 
eğitim, 242 adedi elektrikli ekipman sektörüne ilişkin eğitim, 166 adedi makine sektörüne 
ilişkin eğitim, 199 adedi ise basınçlı ekipman sektörüne ilişkin eğitim almıştır. Bilahare, 2008 
yılında tamamlanan ve Asansörler, Sivil Amaçlı Patlayıcılar, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan 
Ekipmanlar, Tekstil, Gaz Yakan Aletler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Yeni Sıcak Su 
Kazanları ve Yasal Metroloji ve Hazır Ambalajlama alanlarını kapsayan "Belirli Alanlardaki 
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri için Türkiye'deki Bakanlıkların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 
Projesi" kapsamında da 14'ü eğiticilerin eğitimi 36'sı denetçi eğitimi olmak üzere 50 ayrı 
eğitim programı düzenlenmiş, 400 denetçimiz eğitilmiştir. 

2007 yılında, tamamen Bakanlığımızın kendi imkanları ile, PGD faaliyetlerine ilişkin 
verilerin elektronik ortama kaydedilmesi amacıyla PGD Veri Tabanı oluşturulmuştur. 1 Mayıs 
2008 tarihinde kullanıma açılan veri tabanının işleyişi hakkında da, 81 İl Müdürlüğümüzde 
görevli denetim personeli eğitime tabi tutulmuştur. 

AB normlarına uygun piyasa gözetimi ve denetimi sistemi ülkemiz açısından yeni bir 
kavramdır, yerleştirilmesi ve uygulanması kuşkusuz zaman alacaktır. Bakanlığımız, geçmiş 
deneyimleri ışığında, denetim faaliyetlerinin mümkün olduğunca etkin, hızlı ve şeffaf 
gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. 
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40.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 'in, Adana 'dahi su taşkınlarından zarar gören çiftçilerin 
durumuna, 

- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele, 
- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, geri gönderilen ihraç tarım ürünlerinin değerlendi

rilmesine, 
Pamuk üreticilerinin sorunlarına, 
- Mersin Milletvekili Ali Oksal'in, Tarsus 'ta selden zarar gören çiftçilere, 
- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, ARGE faaliyetlerindeki istihdama, 
Tarım ürünlerindeki ARGE harcamalarına, 
- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, bazı köylerdeki su baskınlarına, 
- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, tarımsal sorunların çözümüne dönük projelere ve 

Malatya 'daki sulama sorunlarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

(7/8042), (7/8043), (7/8044), (7/8045), (7/8046), (7/804 7), (7/8048), (7/8049), (7/8050) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.11.05.2009 

**ss^ Tacidar SEYHAN 
CHP Adana Milletvekili 

Mayıs ayı içerisinde karların erimesi ve yoğun yağış dolayısıyla Adana 
İlimizdeki barajlarda doluluk yaşanmış, yağış dönemlerinde kontrolsüz barajlardan 
bırakılan suyla birlikte birçok ekili hububat alanı ve bahçe yaşanan su taşkınları 
sonucunda sular altında kalmıştır. 

Bölgede ekili karpuz, buğday ve diğer hububatlar tamamen zarar görmüştür. 
Ayrıca Seyhan nehrine kıyı olan köylerdeki narenciye bahçeleri gövdelerLtarnamen 
suyun altında kalacak şekilde su taşkınlarına maruz kalmıştır.'Halen mevcut durum 
devam etmektedir. 

Bölge çiftçisi almış olduğu kredileri ödeyemez duruma gelmiş ve tarlasını 
yeniden ekebilmek için tohum, mazot gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale 
gelmiştir. 

Bu bilgiler ışığında, 

1. Barajlarda gereğinden fazla Su tutulduğu ve bu suyun kontrolsüz bırakılan 
Seyhan ve Ceyhan nehir yatağında geniş taşkınlara neden olduğu iddiaları üzerine 
sorumlular hakkında bir soruşturma başlatılmış midir? 
Başlatılmadı ise başlatmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bölgeyi afet kapsamına almayı ve bu kapsamda tedbirler almayı düşünüyor 
musunuz? 

3. Su baskınından zarar gören bölge çiftçisinin kredi ödemelerinin 
durdurulması ve faizlerinin iptal edilerek ertelenmesi konusundaki talebi ile ilgili bir 
çalışmanız var mıdır? Yok ise çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Su baskınından zarar gören çiftçilere faizsiz yeni kredi temin edecek 
misiniz? 
Çiftçilerimizin tohum, mazot ve zarar gören bahçeleri için fidan Salebini karşılamak 
üzere ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 

5. Bölgedeki su taşkınları sonucunda zarar gören alan ne kadardır? Toplam 
mali zararın boyutları nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köylşlerl Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

Hulusi Güvel 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'incl maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır, 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç Özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ye bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek Özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi İçin Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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TtTRKtYR BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımı Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Ekcr'in yazılı olarak 
cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrczzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Kuru incir, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi Ürünler global ölçekte ülkemizin hem üretim 
hem ihracat alanlarında söz sahibi olduğu ürünlerdir. Ülkeye en fazla döviz girdisi sağlayan 
bu tarımsal ihraç kalemleri, yapılan ölçümlerde aflatoksin, kükürt bulaşıklığı, fiyat, kalite vb. 
başlıklarda zaman zaman sorunlu teslimatlara konu olmakla ve ihraç edildikleri ülke 
standartlarına uygunluk arz etmemekte olduklarından ülkeye geri gönderilmektedirler. Bu 
durumda, ilgili mevzuat gereği ayniyat tespiti yapılarak yurda tekrar girişine izin verilen bu 
ürünler, Türk Gıda Kodcksi'ne uygun hale getirilme koşulu ile yurtiçi piyasada yerini 
almakta, aksi halde geri dönen bu partiler imha edilmektedir. Ne var,ki, bazı çevreler bu 
uygulamadan hareketle, yerli üreticinin ürünlerinin yabancı üreticilerce (üçüncü ülke 
üreticilerince) ülkeye ithal edilen ürünleri ile aynı kefeye konduğu ve haksız bir muameleye 
tabi tutulduğu yönünde eleştiride bulunmaktadır. Bu eleştirinin temel kaynağını, ihraçları 
öncesinde söz konusu ürünlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından 
verilen, bu ürünlerin yukarıda bahsi geçen ölçümler özelinde standartlara ttygüflluğunUn 
ifadesi olan Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası alarak ihraç ürünü niteliğine kavuşmalım 
oluşturmaktadır. 

Eleştiri konusu yapılan bir diğer husus da, AB gümrüklerinde yapılan kontrollerde teste tabi 
tutulan örneklerin normal dağılım ürünü olmayan raslsal seçim usulü ile oluşturulduğu 
iddiasıdır. 

Bu bilgiler ışığında; 

I) TSE belgesine sahip ürünler ile ihracından önce Sağlık Sertifikası düzenlenmiş 
ürünlerin geri dönüş sonrası tâbi tutuldukları kontrolden muaf tutulması ve ayniyat 
tespitini takiben ülkeye girişine izin verilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmemekle 
ise, allı çizilen türden bir' muafiyetin söz konusu olmadığı mevcut uygulamanın 
gerekçesi nedir? Mevcut uygulamanın sektörde faaliyet gösteren yerli üreticiyi /.ora 
soktuğu düşünülmemekte midir? 
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2) Hakanlığınız bu sorunda yerli üreticinin mi yabancı alıcının mı görece mağdur 
pozisyonda olduğunu düşünmektedir? Anılan kesimlerden hangisinin korunması 
gerektiği düşünülmektedir? 

3) Üretici eğitim programları ve iyi tarım uygulamaları standartlara uygun (İrelim 
yapılması amacına ulaşma yolunda yeterli olmamakla mıdır? Benzer biçimde, el ile 
ayıklama işlemlerinin yetersizliği söz konusu mudur? Teste tabi ürünlerin aldıkları 
resmi uygunluk belgelerine rağmen AB gümrüklerinden dönmesi Bakanlığınızca nasıl 
açıklanmaktadır? Bu bağlamda, ürün kontrol sisteminde bir aksaklıktan söz etmek 
mümkün müdür? Şayet mümkünse, bir iyileştirme programı gündeminizde midir? 

4) Geri dönen parti ve imha edilen ürün sayısına ilişkin bilgi Bakanlığınız bünyesinde 
mevcut mudur? Bakanlık, bunun üreticiye ne kadar maliyet yüklediğine ilişkin bir 
bilgiye sahip midir? Bunun telafisine ilişkin bir plan gündeminizde midir? 

5) tmha etmenin ve de analiz bedelleri gibi ek masrafların yüklediği maliyetin firmaların 
ortadan kalkması tehlikesini doğurduğu bilgisinde doğruluk payı var mıdır? Varsa, 
bunun tarımsal ürün ihracatında dünyada söz sahibi olan bir ülkeyken, rekabetçi bir 
pazarda ülkenin ihracatta sahip olduğu mukayeseli üstünlüğü kaybedebileceği riski 
bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? 

6) Geri dönen ürünlerin tekrar elden geçirilip seçilmek suretiyle işlenmesi söz konusu 
mudur? Bu bağlamda, izlenen prosedür ana hatlarıyla nedir? İç tiikctimin(talcbin) 
düşük olduğu bilinen ürünlerin tabi tutuldukları bu prosedürler sonrasında tekrar ihraç 
ürünü olarak değerlendirilmesi söz konusu mudur? Yasal mevzuat anlamında bu 
seçeneğin önünde bir bürokratik engel mevcut mudur? 

7) Anılan sıkıntılar doğrultusunda, 5179 sayılı ilgili kanunun yerine geçmesi beklenen 
Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun mevcut taslak 
metninden hareketle, bu yeni kanunun anılan sektörün kanayan yaralarına merhem 
olabileceği ve sektörde faaliyet göstermekte olan aktörlerin faaliyet alanını 
genişleteceği; onlara rahat nefes aldıracağı düşünülmekte midir? Bu konuda herhangi 
bir çalışma bakanlığınızın gündeminde midir? . 

8) Bu alanda mevzuat oluşturulurken ilgili sivil toplum örgütleri, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Bakanlığınız ile görüş alışverişinde 
bulunması ve tespit edilen sorunlara yönelik çözümlerin ilgili" kanun çalışmasını bir 
ortak uzlaşı metnine dönüştürülerek ortaya konması söz konusu mudur? Alana içkin 
böyle bütünlükçü; farklı kesimlerin çeşitlilik arz eden bakışlarını aynı potada eriten bir 
kavrayıştan bahsetmek mümkün müdür? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımı Tarım ve Köyişlcri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi L-'kcr'in yazılı olarak 
cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Tekstil-konfeksiyon sektörünün hammaddesi olan pamuk aynı zamanda ülkenin en önemli 
• ihracat kalcrrilcrindcndir. Kaliteli pamuk üretimi ve kalifiye tekstil sektörü anlamında özel bir 
önem arz eden Egeli üreticiler pamuk üretimine ilişkin çeşitli kaygılar taşımaktadırlar. Söyle 
ki, kış yağışlarının uzun sürmesi, yerin ekim için tava ulaşmaması ve toprak ısısının işlem için 
uygun olmaması üreticiyi zorlayan doğal faktörler olarak sıralanabi.lmektedir. Ege'nin pamuk 
ambarları olan Aydın ve Söke Ovalan'nda geçen sezon 35-4,0 bin ton pamuk ekimi 
yapılmışken, bu yıl ekimi planlanan 30 bin dekarlık alana yağışlar nedeniyle girilemediği 
bilinmektedir.' ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi'nin hazırladığı 2009 Türkiye Raporu 
da bu bilgileri doğrulamakta ve ABD'nin pamuk ihracatını karşılamada kaynak sağladığı 
ikinci büyük Pazar olan Türkiye'nin 2009 pamuk üretiminin 400 bin tona düşeceği ve ekili 
pamuk arazilerinin 1995'ten beri görülen en düşük seviyeye tekabül çdecek olan 300 bin 
hektara gerileyeceği öngörüsünde bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, /^vrupalı alıcıların 
siparişlerini arttırmaya başladığı şu günlerde, siyasi otoriteyi temsil ciden ilgili kamu 
kurumlarından ihtiyaç duydukları desteği bulamayan üreticiler çareyi pamuk örctimtotlcn 
vazgeçmekle bulmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Pamuk üreticisinin maruz kaldığı olumsuz doğal koşullarının telafi edilmesine ilişkin 
herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Üretici için yüksek fiyatlı destek alımları gibi 
yürürlüğe sokulması düşünülen herhangi bir uygulama gündem i niz.de midir? liu tip 
beklenmedik olumsuz arz şokları karşısında Bakanlığınızın uygulama alanına 
kavuşturduğu herhangi bir alternatif plan var mıdır? 

2) Tekstil-konfeksiyon sanayicisi için uygulamaya konulması düşünüjcıı Yçrği(muallyct 
ve istisnalar), sigorta(prim erteleme ya da oransal indirim), cncrji(girdi fiyatlarını 
sübvanse etme ya da bunlar üzerindeki vergi yüklerini indirme) gibi istihdam yüklerini 
hafifletici herhangi bir çalışma gündeminizde midir? Şayet gündeminizde ise, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanli}""!, Maliye Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile koordineli biçimde yürütülmesi gereken bu çalışmada hangi aşamaya 
gelinmiştir? 
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3) Yerli pamuk kullanımının Özendirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanı/ var mıdır', 
Hammadde talebini bu yönde kullanan sanayicilere elektrik vb. enerji kullanım 
desteği, SGK prim desteği, düşük maliyetli, ucuz kredi desteği türü ek desteklerin 
sağlanması düşünülmekte midir? Bu konuda ilgili diğer kamu kurumlan ile iletişime 
geçilmiş midir? Çalışmalar, şayet yapılmakta ise, ne aşamadadır? 

4) Gerek olumsuz doğal koşullar gerekse siyasi destek arayışında aradığını bulamamanın 
pamuk üretiminden el çektirdiği yerli üretici ile hem ülkeye hem de yerli üreticiye 
fayda sağlayacak bir ortak zeminde buluşulması planlanmakla mıdır? Bu üreticilerin 
en önemli ihracat kalemlerimizden olan pamuk sektöründe hammadde olarak, tekstil 
sektöründe ise mamul madde için ara mal olarak kullanılan bu ürünün üretimine 
yöneltilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmakta mıdır? 

5) Üretici borçlarının Ziraat Bankası tarafından yeniden yapılandırıldığı ve yeni bir 
ödeme planına bağlandığı bilinmekledir. Borçlan bu kapsamda yeniden yapılandırılan 
üreticilerin bankanın sunduğu diğer kredi imkanlarından yararlanmasının önünde 
engel olduğuna ilişkin bilgi doğru mudur? Doğru ise, gerekçesi nedir? Bu tür bir 
uygulama, şayet var ise, yeniden yapılandırmanın üreticinin durumunu iyileştirici elki 
yapabilme ihtimalini sekteye uğratmamakla mıdır? 

6) Mazot ve gübre gibi üretim sürecinde kullanılan ara malların tabi olduğu KDV ve 
ÖTV vergi oranlarının indirilmesi gündemde midir? Gündemde ise, nasıl bir uygulama 
yapılması düşünülmektedir? Şayet bu tür bir çalışma varsa, Maliye Bakanlığı sürece 
dahil edilmiş midir? 

7) Sözü edilen sektörlerde üretimin gerçekleştirilmesi için girdi ithalatı yapılmakla 
mıdır? Şayet bir girdi bağımlılığından bahsedilebiliyorsa, tarımsal sektörün ağırlığının 
büyük olduğu bizimki gibi ülkelerde ulusal, bağımsız bir tarımsal anlayışın 
benimsenmesi gerekmekte değil midir? Girdi bağımlılığına Bakanlığınızın bakışı ana 
hatlarıyla hangi çerçevededir? Bu konu cvleviyetle çözüm bulunması gereken bir 
sorun alanı olarak tanımlanmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlaması için gereğini arz ederim. 

,AH OKSAL 
CHP Mersin Milletvekili 

10 Mayıs 2009 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesi Kefeli, Çöplü, Yaramış ve Baharlı köylerinde 
meydana gelen büyük sel baskınından dolayı 50.000 dönüme yakın ekili arazi sel suları 
altında kalmıştır. Selden zarar gören, ekili arazi içerisinde bulunan ve 10 gün sonra hasat 
edilecek karpuzun, yine 10 gün sonra hasat edilecek buğdayın ve çok iyi konumda olan 
birinci ürün mısırın da tamamı sular altında kalarak çiftçiyi perişan etmiştir. 

Bu nedenle; 

1- Adı geçen bölge afet bölgesi ilan edilecek midir? İlan edilecekse ne zaman? 

2- Bu mahsul dönemi için Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankasından alınan 
kredilerin faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesi gerekir. Bu konuda çalışmalarınız var mı? 
Varsa nelerdir? 

3- Selden zarar gören tarım arazilerinde ikinci bir ürün ekiminin yapılabilmesi veya 
uygun bir ürün ekilebilmesl için dönüm başına acilen yapılması gereken yeterince 
mazot, gübre ve tohum yardımı 20 gün içerisinde yapılacak mıdır? 

4- Bu sel felaketinden sonra mağdur olan çiftçilerimize ve bölgeye pamuk, buğday, 
soya ve mısır primlerinin öncelikli ve acilen ödemesi yapılacak mıdır? Yapılacaksa 
ne zaman? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat DOjdfRU 
Tokat Milletvekili 

Soru:<AR-GE faaliyetleri için 2005-2009 yılları arasında kaç kişi istihdam 
edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat DOĞRU 
Tokat Milletvekili 

Soru: AR-GE çalışmaları olarak Tanın ürünlerinde 2005-2009 arasında 
sektörel bazda ne kadar harcama yapılmıştır? 

- 1 9 4 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi 
EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.07.05.2009 

Manyas gölü'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi ile Ergili,Kuş 
cehneti.Çotnlu ve Bereketli köylerinde 6 bin dönüm ekili arazi sulaÇjaltında-kaldı.Karadere 
regülatör kapaklarının zamanında açılmaması ve geçtiğimiz yıllarda gölün karşısındaki 
Akçaova,Kocagöl ve Hamamlı köyü önlerine yapılan setler nedeniyle baskınların arttığı 
belirtilmektedir. 

1.Suyun göl içine tahliyesi için çalıştırılmayan bozuk olan motorları faal hale getirip 
devreye sokması düşünüyor musunuz? 

2.2#rar tespiti yapıp mağdur çiftçilerin zararlarını karşılamayi.banka borçlarının. 
ötelenmesi doğrultusunda bir çalışma yapacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
Anayasa'nm 98. ve İçtüzüğün 96. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 13.05.09 | / j | 

çvPf s 

Sebahat Tuncel 
İstanbul Milletvekili 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü yaklaşırken bir yandan tarımsal alanda geçici mevsimlik 
işçilerin yaşadığı sorunlar, diğer yandan da toprak sahibi çiftçilerin üretim ve teşvik 
konularında yaşadıkları sıkıntılar Türkiye'de tarım ve çiftçilik sektöründeki sorunları açıkça 
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de kırsal kesimde yaşayanlar halen nüfusun yüzde 35'ini, 
toplam işgücünün ise yüzde 43'ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle kırsal kesimde yaşayan ve 
geçimini tarımla sağlayan nüfusun sorunları, sadece ekonomik nedenlerle değil sosyal 
bakımdan da üzerine düşünülmesi gereken sorunlardır. 

Türkiye tarım sektörünün geçmişten bu yana birikmiş, çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. 
örneğin, Türkiye'de tarımsal üretim planlaması yoktur. Üretim süreci plansız,' programsız, 
dağmlk ve belirsizdir. Üreticiler ise tamamen örgütsüzdür. Üretim, tek tek işletmeler halinde, 
bireysel, yalnız başlarına ve birbirlerinden kopuk üretim yapan çiftçilerin inisiyatifindedir. 

Dünyanın yeniden düzenlendiği bu süreçte Türkiye ve tarımı da buna koşut olarak yeniden 
yapılandırmaktadır. Bu yeniden yapılandırma Türkiye tarımını tahrip etmekte, çiftçiliği 
ortadan kaldırıp yerine şirket tarımcılığını ikame edecek politikalar adım adım 
uygulanmaktadır. Oysa tarım bir kültür ve yaşama biçimidir. Şirketlere bırakılamayacak 
kadar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından yaşamsal önemdedir. 

I 
Tarım ve narenciye sektörüyle geçiminin önemli bir kısmını sağlayan Malatyalı çiftçinin de 
kaderi ortadadır. Malatya'nın her tarafında var olan su sıkıntısı yüzünden, çok sayıda çiftçi 
gelir kaynağı olan bahçelerini sulayamamaktadır. Battalgazi ve Hanımmçiftliği sakinleri, 
bahçelerini sulayamadığı için kapı kapı dolaşıp çözüm yolu aramaya çalışıyor. Çiftçilerin en 
büyük sorunu sadece suyun olmayışıdır. Malatya'nın ilçe ve beldelerinde su sıkıntı yaşanmaya 
devam ederse, ciddi şekilde su kavgaları ortaya çıkacaktır. Malatya'da yaşanan bu su 
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sıkıntısının muhatabı olan devlet yetkililerinin çiftçileri bu konuda mutlaka bilinçlendirmeler^ 
ve çözümler üretmeleri gerekmektedir. 

Bu temelde; 

1. Tarım alanındaki sorunların çözümüne dair bölgesel spesifik teşvik ve destek projeleri 
gündeminizde var mı? 

2. Çiftçi birliklerinin-daha güçlü ve verimli çalışmaları için günümüz şartlarının 
gerektirdiği ve Bakanlığınızın aldığı yasal tedbirler hangilerdir? 

3. Malatya'da yapımı devam eden sulama amaçlı baraj projeleri hangileridir? 
4. Malatya'daki çiftçilerin sulamaya dayalı sorunlarını aşmak için şimdiye kadar neler 

yapılmıştır? Bundan sonraki somut projeleriniz nedir? 
5. Sulama ve benzeri tarım sorunları hakkında yereldeki çiftçi sendikaları ve meslek 

odaları ile Bakanlığınızın herhangi bir işbirliği söz konusu mu? 
6. Malatya'da kayısı üreticisini tehdit eden 'şakra' virüsünün boyutları hakkında bilgi 

verir misiniz? Bu virüsün önlenmesi için yapılan çalışmalarınız nelerdir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ 2 - 3 İŞ- 21 T E M M U Z 2 0 0 9 

KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi:01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 13338 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN' a ait 7/8042, 
Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' e ait 7/8043, izmir Milletvekili Abdurrezzak 
ERTEN' e ait 7/8044 ve 7/8045, Mersin Milletvekili Ali OKSAL' a ait 7/8046, Tokat 
Milletvekili Reşat DOĞRU' ya ait 7/8047 ve 7/8048, Balıkesir Milletvekili Ahmet 
Duran BULUT' a ait 7/8049 ve İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL' e ait 7/8050 
esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1-Görüş 7/8042 
2- Görüş 7/8043 
3- Görüş 7/8044 
4- Görüş 778045 
5- Görüş 7/8046 
6- Görüş 7/8047 
7 Görüş 778048 
8- Görüş 7/8049 
9-Görüş 7/8050 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Tacidar SEYHAN 
Adana Milletvekili 

Esas no :7/8042 

Mayıs ayı içerisinde karların erimesi ve yoğun yağış dolayısıyla Adana İlimizdeki 
barajlarda doluluk yaşanmış, yağış dönemlerinde kontrolsüz barajlardan bırakılan suyla 
birlikte birçok ekili hububat alanı ve bahçe yaşanan su taşkınları sonucunda sular altında 
kalmıştır. 
Bölgede ekili karpuz, buğday ve diğer hububatlar tamamen zarar görmüştür. Ayrıca Seyhan 
nehrine kıyı olan köylerdeki narenciye bahçeleri gövdeleri tamamen suyun altında kalacak 
şekilde su taşkınlarına maruz kalmıştır. Halen mevcut durum devam etmektedir, 
Bölge çiftçisi almış olduğu kredileri ödeyemez duruma gelmiş ve tarlasını yeniden 
ekebilmek için tohum, mazot gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. 
Bu bilgiler ışığında, 

SORU 1) Barajlarda gereğinden fazla su tutulduğu ve bu suyun kontrolsüz bırakılan 
Seyhan ve Ceyhan nehir yatağında geniş taşkınlara neden olduğu iddiaları üzerine 
sorumlular hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadı ise başlatmayı 

H- düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüsünden soruva 
ilişkin olarak, alınan cevabi yazı asafeıda ver almaktadır; 

Barajların işletme programlan, baraj yağış alanındaki uzun yıllara ait hidrolojik ve 
meteorolojik veriler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Barajlar, işletme kıstasları ve yıllık 
işletme programlarına uygun olarak menba ve mansap şartları dikkate alınarak 
işletilmektedir. Ayrıca Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alınan günlük ve haftalık yağış tahminleri, havzadaki kar yükü ve akım 
gözlem istasyonundan alınan veriler birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirler alınmakta ve 
bu suretle olası taşkın zararlarının minimize edilmesine çalışılmaktadır. 

SORU 2) Bölgeyi afet kapsamına almayı ve bu kapsamda tedbirler almayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 2) Soruya ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görev alanına 
girmektedir. 

SORU 3) Su baskınından zarar gören bölge çiftçisinin kredi ödemelerinin 
durdurulması ve faizlerinin iptal edilerek ertelenmesi konusundaki talebi ile ilgili bir 
çalışmanız var mıdır? Yok ise çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 4) Su baskınından zarar gören çiftçilere faizsiz yeni kredi temin edecek 
misiniz? Çiftçilerimizin tohum, mazot ve zarar gören bahçeleri için fidan talebini 
karşılamak üzere ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 

SORU 5) Bölgedeki su taşkınları sonucunda zarar gören alan ne kadardır? Toplam 
mali zararın boyutları nelerdir? 
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CEVAP 3-4-5) Afetlerden bağımsız olarak 2005 yılında "Sertifikalı Tohumluk ve Fida.. 
Desteği ile Patates Siğili Görülen alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2005/20) ile ilk defa yurt içinde üretilip sertifıkalandınlan fidanlarla bahçe ve 
bağ tesis eden üreticiler dekar başına olmak üzere destek almaya başlamışlardır. Bu 
destekler sonraki yıllarda da devam etmiş olup, 2009 yılında da destekleme çalışmalarına 
devam edilecektir. 

Adana ilinde 2008 güz dönemi ekimleri için ( 2009 üretim sezonu ) 1152 çiftçiye 
105.672,483 da alanda 485.041,03 TL sertifikalı tohumluk kullanım desteği verilmiştir. 

Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 
2005-2009 yıllan arasında bütçe imkanları çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL 
kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme 
ödemesi 2008 yılma göre % 74 oranında artmıştır. Ayrıca birim alana yapılan destekleme 
ödemesi de % 74-80 oranında artırılmıştır. Artan mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin 
mağdur olmaması için 2003-2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 
alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL 
mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2010 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına 
göre değişen miktarda bütçe imkanları çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak 
analizi destekleme Ödemesi yapılacaktır. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 Sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle (Tarım Sigortalan 
Kanunu kapsamı dışında kalan afetler için) tanmsai varlıkları %40'ın üzerinde zarar gören, 
bu zararlarını tarım ve tanın dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu ti 
Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım 
yapılmaktadır. 

• - • • . 

Bu kapsamda, Adana ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle 05-07-09/05/2009 
tarihlerinde oluşan "sel" ve "taşkın" la ilgili "afet ihban" Bakanlığımıza ulaşmış olup 
yukarıda belirtilen 2090 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmalara başlanılmıştır. 

Söz konusu çiftçilerin kredi kuruluşlanna olan zirai kredi borçlarının mevcut mevzuat 
çerçevesinde durdurulması, faizlerin iptal edilerek ertelenmesi mümkün görülmemekte olup 
Bakanlar Kurulu Kararını gerektirmektedir. 

Ancak, çiftçilerin zirai kredi borçlanyla ilgili olarak kredi kuruluşlarınca muhtelif zamanlarda 
ödeme ve taksitlendirme kolaylığı getirilmektedir. 

fîkfo! • - ' • / 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

öne rge Sahib i : Hulusi GÜVEL 
Adana Milletvekili 

Esas no : 7/8043 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren özürlülerin 
Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 
25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde 
çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan 
özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. 
özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar" hükmü yer 
almaktadır, 
Buna istinaden; 

' " • . • ' 

SORU 1) Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 
çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam 
edilmektedir? 

CEVAP 1) Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak Merkez teşkilatında : 
*-7, Taşra teşkilatında ise 47 personel olmak üzere toplam 54 özürlü personel çalışmaktadır. Bu özürlü 

personelden 3'ü yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. Yine 4857 sayılı İş Kanununa 
tabi olarak Merkez ve Taşta Teşkilatında toplam 389 adet özürlü işçi personel çalışmaktadır 

: . ' • . - • - • 

SORU 2) 2004-2009 yıllan arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yardımcı 
hizmet sınıfında çalıştırılan Özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 
alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda 
istihdam edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek Özür getirici işlerde çalıştırıldıkları 
gerekçesi ile kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan 
işlemler nelerdir? 

CEVAP 2) 2004-2009 yıllan arasında, Bakanlığımıza bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yardımcı 
hizmetler sınıfında çalıştınlan özürlü personelin özür durumları ve raporlan dikkate alınmaksızın gece 
bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam edildikleri ve 
özürlülüklerini arttıncı veya ek özür getirici işlerde çalışünldıklan gerekçesi ile şikayet konusu olan 
herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. 

'.:.',- îj: Rsrmo 
SORU 3) Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilaünda çalıştırılan özürlü personelin çalışma 
koşullarındaki olumsuzluklann giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma 
mevcut mudur? 

. 
SORU 4) Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştınlan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 
merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 
olabilecekleri alanlarda çalıştınlmalannın sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 
çalışma mevcut mudur? 

CEVAP 3-4) Bakanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan özürlü personelin çalışma koşullarının 
daha iyi olması yönünde azami gayret sarf edilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Abdurrezzak ERTEN 
izmir Milletvekili 

Esas no :7/8044 

Kuru incir, findik, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi ürünler global ölçekte ülkemizin hem üretim 
hem ihracat alanlarında söz sahibi olduğu ürünlerdir. Ülkeye en fazla döviz girdisi sağlayan 
bu tarımsal ihraç kalemleri, yapılan ölçümlerde aflatoksin, kükürt bulaşıklığı, fiyat, kalite vb. 
başlıklarda zaman, zaman sorunlu teslimatlara konu olmakta ve ihraç edildikleri ülke 
standartlarına uygunluk arz etmemekte olduklarından ülkeye geri gönderilmektedirler. Bu 
durumda, ilgili mevzuat gereği ayniyat tespiti yapılarak yurda tekrar girişine izin verilen bu 
ürünler, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun hale getirilme koşulu ile yurtiçi piyasada yerini 
almakta, aksi halde geri dönen bu partiler imha edilmektedir. Ne var, ki, bazı çevreler bu 
uygulamadan hareketle, yerli üreticinin ürünlerinin yabancı Üreticilerce (üçüncü ülke 
üreticilerince) ülkeye ithal edilen ürünleri ile aynı kefeye konduğu ve haksız bir muameleye 
tabi tutulduğu yönünde eleştiride bulunmaktadır. Bu eleştirinin temel kaynağını, ihraçları 
öncesinde söz konusu ürünlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ti Müdürlükleri' tarafından 
verilen, bu ürünlerin yukarıda bahsi geçen ölçümler özelinde standartlara uygunluğunun 
ifadesi olan Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası alarak ihraç ürünü niteliğine kavuşmaları 
oluşturmaktadır. 
Eleştiri konusu yapılan bir diğer husus da, AB gümrüklerinde yapılan kontrollerde teste tabi 
tutulan örneklerin normal dağılım ürünü olmayan rastsal seçim usulü ile oluşturulduğu 
iddiasıdır. 
Bu bilgiler ışığında; 

SORU 1) TSE belgesine sahip ürünler ile ihracından önce Sağlık Sertifikası düzenlenmiş 
ürünlerin geri dönüş sonrası tabi tutuldukları kontrolden muaf tutulması ve ayniyat tespitini 
takiben ülkeye girişine izin verilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmemekte ise, altı çizilen 
türden bir muafiyetin söz konusu olmadığı mevcut uygulamanın gerekçesi nedir? Mevcut 
uygulamanın sektörde faaliyet gösteren yerli üreticiyi zora soktuğu düşünülmemekte midir? 

CEVAP 1) Ülkemizden AB ülkelerine ve AB dışındaki ülkelere ihraç edilen gıda maddeleri, alıcı 
ülke tarafından herhangi bir nedenle (mevzuata uygunsuzluk, fiyat ve kalite uyuşmazlığı vb) 
ülkemize geri gelebilmektedir. Geri gelen ürünlerin, 5179 sayılı Gıda Kanunu'nun 19. 
maddesindeki "îhrac edilen ürünün geri gelmesi halinde, halk sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla 
ayniyat tespiti yapılarak yurda girişine izin verilir" hükmüne dayanarak Türk Gıda Mevzuatına 
uygun olması durumunda ülkemize girişine izin verilmektedir. 

Uygunsuzluğu durumunda; söz konusu ürün ile ilgili olarak ihracatçı firma tarafından alıcı ülkenin 
ürünü kabul ettiğini belgeleyen taahhütnameyi ibraz etmesi durumunda aynı ürün tekrar ihraç 
edilebilmektedir. 

SORU 2) Bakanlığınız bu sorunda yerli üreticinin mi yabancı alıcının mı görece mağdur 
pozisyonda olduğunu düşünmektedir? Anılan kesimlerden hangisinin korunması gerektiği 
düşünülmektedir? 

CEVAP 2) Ülkemiz menşeli, yani Ülkemiz toprağında ülkemiz üreticileri tarafından üretilen, katma 
değerinin tamamı ülkemize ait "milli servet" olan ürünlerimizin ihracının kolaylaştırılması ve 
ihracatçımızın haklarını savunmak için Bakanlığımızca ihracatta alıcı ülkenin uyguladığı kontrol 
sıklıklarının düşürülmesi, ürünlere uygulanan limitlerin artırılması konularında her türlü çalışma 
yapılmakta ve Bakanlığımızca yerli üreticimiz korunmaya çalışılmaktadır. 
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SORU 3) Üretici eğitim programlan ve iyi tarım uygulamaları standartlara uygun üretim 
yapılması amacına ulaşma yolunda yeterli olmamakta mıdır? Benzer biçimde, el ile ayıklama 
işlemlerinin yetersizliği söz konusu mudur? Teste tabi ürünlerin aldıkları resmi uygunluk 
belgelerine rağmen AB gümrüklerinden dönmesi Bakanlığınızca nasıl açıklanmaktadır? Bu 
bağlamda, ürün kontrol sisteminde bir aksaklıktan söz etmek mümkün müdür? Şayet 
mümkünse, bir iyileştirme programı gündeminizde midir? 

CEVAP 3) AB Ülkeleri'ne kuru meyve (findik, antepfıstığı ve kuru incir) İhracatında hâlihazırda 
geçerli olan mevzuat kapsamında alıcı ülkenin talebi doğrultusunda uygulama yapılmaktadır. Bu 
çerçevede ihracatçının ya da temsilcisinin ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi 
üzerine, Bakanlığımızca gıda güvenliğine yönelik olarak sertifika düzenlenmesi amacıyla denetim 
yapılmakta, aflatoksin analizi yapmak üzere numune alınmakta ve analiz sonuçlarının alıcı ülke 
talebini karşılaması durumunda sağlık sertifikası düzenlenmektedir. 

SORU 4) Geri dönen parti ve imha edilen ürün sayısına ilişkin bilgi Bakanlığınız bünyesinde 
mevcut mudur? Bakanlık, bunun üreticiye ne kadar maliyet yüklediğine ilişkin bir bilgiye 
sahip midir? Bunun telafisine ilişkin bir plan gündeminizde midir? 

CEVAP 4) AB'ne kuru meyve ihracatında Bakanlığımızca aflatoksin analizleri yapılarak 
2007 yılında 19578 ve 2008 yılında 14967 parti ürüne sağlık sertifikası düzenlenmiştir. 
Sağlık sertifikası düzenlenen ürün partilerinin 2007 yılında 199, 2008 yılında 194 adedi 
ülkemize geri dönmüş olup geri dönüş oranı 2007 yılında % 1 , 2008 yılında ise %1,3'dür. 

SORU 5) İmha etmenin ve de analiz bedelleri gibi ek masrafların yüklediği maliyetin 
firmaların ortadan kalkması tehlikesini doğurduğu bilgisinde doğruluk payı var mıdır? Varsa, 
bunun tarımsal ürün ihracatında dünyada söz sahibi olan bir ülkeyken, rekabetçi bir pazarda 
ülkenin ihracatta sahip olduğu mukayeseli üstünlüğü kaybedebileceği riski bakanlığınızca 
nasıl değerlendirilmektedir? 

CEVAP 5) İhracattan geri gelen ürünlerin Türk Gıda Mevzuatına uygun olması durumunda 
ülkemize girişine izin verilmektedir. Uygunsuzluğu durumunda; "milli servet" olan 
ürünlerimizin imhası yoluna gidilmemekte söz konusu ürün ile ilgili olarak ihracatçı firma 
tarafından alıcı ülkenin ürünü kabul ettiğini belgeleyen taahhütnameyi ibraz etmesi 
durumunda aynı ürün tekrar ihraç edilebilmesine imkân verilmektedir. 
Uluslararası ticarette hüküm süren rekabet ortamı, üründe gıda güvenliği şartlanma 
sağlanmasını zorunluluk haline getirmiştir. İhracatta alıcı ülke kriterlerinin esas alınması, 
gıda sektöründeki gelişmeler, gelişen ürün teknolojisi, ürün çeşitliliğinin artması, yeni kalite 
kontrol sistemlerinin ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ticarette söz sahibi olabilmek için; 
üreticilerin de kendilerini geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

SORU 6) Geri dönen ürünlerin tekrar elden geçirilip seçilmek suretiyle işlenmesi söz konusu 
mudur? Bu bağlamda, izlenen prosedür ana hatlarıyla nedir? İç tüketimin(talebin) düşük 
olduğu bilinen ürünlerin tabi tutuldukları bu prosedürler sonrasında tekrar ihraç ürünü olarak 
değerlendirilmesi söz konusu mudur? Yasal mevzuat anlamında bu seçeneğin önünde bir 
bürokratik engel mevcut mudur? 

CEVAP 6) İhracattan geri gelen ürünlerin gerekli analizleri yapıldıktan sonra Türk Gıda 
Mevzuatına uygun olması durumunda ülkemize girişine izin verilmektedir. İhracattan geri 
gelen kuru incir için ülkemiz girişinde tekrar elden geçirilip seçilmesi sonrasında tekrardan 
analize tabi tutulmasına imkân tanıyan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde 
veMalzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme ve İhracattan Geri Dönen Ürünler 
için Uygulama Talimatı" 28.04.2009 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 
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Aflatoksin tespit edildiği gerekçesiyle geri gelen kuru incirler İzmir'de gümrüklü antrepoda7 

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından kurulan tesiste gümrük idaresinin sevk ve gözetimi altında 
aflatoksin masalarında tek tek ultraviyole ışığı altında incelenerek ayıklanmakta, Türk Gıda 
Kodeksi'ne uymayan ve yurda girişi sakıncalı ürünler ayrıştırılmakta ve uygunsuz ürünler 
toprağa gömülerek imha edilmektedir. Bakanlığımız ti Müdürlüğü tarafından ayıklanan kuru 
incirlerden alınan numunelerin analiz sonuçlarının olumlu olması halinde ürünlerin yurda 
girişine izin verilmekte, yurda giren ürünlerin işlenip paketlendikten sonra tekrar ihracata 
veya iç piyasaya sevk edilmesinde herhangi bir bürokratik engel bulunmamaktadır. 

SORU 7) Anılan sıkıntılar doğrultusunda, 5179 sayılı ilgili kanunun yerine geçmesi beklenen 
Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun mevcut taslak metninden 
hareketle, bu yeni kanunun anılan sektörün kanayan yaralarına merhem olabileceği ve 
sektörde faaliyet göstermekte olan aktörlerin faaliyet alanını genişleteceği; onlara rahat 
nefes aldıracağı düşünülmekte midir? Bu konuda herhangi bir çalışma bakanlığınızın 
gündeminde midir? 

CEVAP 7) thraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen ürünlerle ilgili olarak Veterinerlik 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun mevcut taslağının son şeklinde İthalat ve 
İhracatta Resmi Kontroller, Gümrükler ve Sınır Kontrol Noktaları başlığı altındaki 34' üncü 
maddenin 14' üncü bendinde "İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen canlı hayvan 
ve ürünler, geri dönme sebebi de dikkate alınarak Bakanlıkça dönen ürünün giden ürünle aynı 
olduğu ile ilgili ayniyat tespiti yapıldıktan sonra resmi kontrole tâbi tutulur. Kontrol sonucu 
mevzuata uygun olan canlı hayvan ve ürünlerin girişine izin verilir. Uygun olmayan canlı 
hayvan ve ürünler için aşağıdaki tedbirlerden biri uygulanır: 

a) Yeniden ihraç edilir, 
b) Karantina altına alınır, 
c) özel işleme tâbi tutulur, 
ç) Esas kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı girişine izin verilir, 
d) İtlaf ve imha edilir." hükmü yer almaktadır. 
Bu anlamda belirtilen sorunun aşılması amacıyla aflatoksin tespit edildiği gerekçesiyle 
geri gönderilen ürünler konusunda söz konusu kanunla ihracatçılarımızın sıkıntılarının 
çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. 

SORU 8) Bu alanda mevzuat oluşturulurken ilgili sivil toplum örgütleri, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın Bakanlığınız ile görüş alışverişinde bulunması 
ve tespit edilen sorunlara yönelik çözümlerin ilgili kanun çalışmasını bir ortak uzlaşı metnine 
dönüştürülerek ortaya konması söz konusu mudur? Alana içkin böyle bütünlükçü; farklı 
kesimlerin çeşitlilik arz eden bakışlarını aynı potada eriten bir kavrayıştan bahsetmek mümkün 
müdür? 

CEVAP 8) Söz konusu Kanun Taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Abdürrezzak ERTEN 
izmir Milletvekili 

Esas no :7/S045 

Tekstil-kotıfeksiyon sektörünün hammaddesi olan pamuk aym zamanda ülkenin en önemli 
ihracat kalemlerindendir. Kaliteli pamuk üretimi ve kalifiye tekstil sektörü anlamında özel bir 
önem arz eden Egeli üreticiler pamuk üretimine ilişkin çeşitli kaygılar taşımaktadırlar. Şöyle 
ki, kış yağışlarının uzun sürmesi, yerin ekim için tava ulaşmaması ve toprak ısısının işlem için 
uygun olmaması üreticiyi zorlayan doğal faktörler olarak sıralanabilmektedir. Ege'nin pamuk 
ambarları olan Aydın ve Söke Ovalarında geçen sezon 35-40 bin ton pamuk ekimi 
yapılmışken, bu yıl ekimi planlanan 30 bin dekarlık alana yağışlar nedeniyle girilemcdiği 
bilinmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisimin hazırladığı 2009 Türkiye Raporu 
da bu bilgileri doğrulamakta ve ABD'nin pamuk ihracatını karşılamada kaynak sağladığı 
ikinci büyük Pazar olan Türkiye'nin 2009 pamuk üretiminin 400 bin tona düşeceği ve ekili 
pamuk arazilerinin 1995'ten beri görülen en düşük seviyeye tekabül edecek olan 300 bin 
hektara gerileyeceği öngörüsünde bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Avrupalı alıcıların 
siparişlerini arttırmaya başladığı şu günlerde; siyasi otoriteyi temsil eden ilgili kamu 
kurumlarından ihtiyaç duydukları desteği bulamayan üreticiler çareyi pamuk üretiminden 
vazgeçmekte bulmaktadır. 
Bu bilgiler ışığında; 

SORU 1) Pamuk üreticisinin maruz kaldığı olumsuz doğal koşullarının telafi edilmesine ilişkin 
herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Üretici için yüksek fiyatlı destek alımları gibi yürürlüğe 
sokulması düşünülen herhangi bir uygulama gündeminizde midir? Bu tip beklenmedik olumsuz 
arz şokları karşısında Bakanlığınızın uygulama alanına kavuşturduğu herhangi bir alternatif 
plan var mıdır? 

SORU 2) Tekstil-konfeksiyon sanayicisi için uygulamaya konulması düşünülen vergi 
(mualiyet ve istisnalar), sigorta(prim erteleme ya da oransal indirim), enerji (girdi fiyatlarını 
sübvanse etme ya da bunlar üzerindeki vergi yüklerini indirme) gibi istihdam yüklerini 
hafifletici herhangi bir çalışma gündeminizde midir? Şayet gündeminizde ise, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
koordineli biçimde yürütülmesi gereken bu çalışmada hangi aşamaya gelinmiştir? 

SORU 3) Yerli pamuk kullanımının özendirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
Hammadde talebini bu yönde kullanan sanayicilere elektrik vb. enerji kullanım desteği, 
SGK prim desteği, düşük maliyetli, ucuz kredi desteği türü ek desteklerin sağlanması 
düşünülmekte midir? Bu konuda ilgili diğer kamu kurumlan ile iletişime geçilmiş midir? 
Çalışmalar, şayet yapılmakta ise, ne aşamadadır? 

SORU 4) Gerek olumsuz doğal koşullar gerekse siyasi destek arayışında aradığını 
bulamamanın pamuk üretiminden el çektirdiği yerli üretici ile hem ülkeye hem de yerli 
üreticiye fayda sağlayacak bir ortak zeminde buluşulması planlanmakta mıdır? Bu üreticilerin 
en önemli ihracat kalemlerimizden olan pamuk sektöründe hammadde olarak, tekstil 
sektöründe ise mamul madde için ara mal olarak kullanılan bu ürünün üretimine yöneltilmesi 
için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmakta mıdır? 
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SORU 6) Mazot ve gübre gibi Üretim sürecinde kullanılan ara malların tabi olduğu KDV ve 
ÖTV vergi oranlarının indirilmesi gündemde midir? Gündemde ise, nasıl bir uygulama 
yapılması düşünülmektedir? Şayet bu tür bir çalışma varsa, Maliye Bakanlığı sürece dahil 
edilmiş midir? 

SORU 7) Sözü edilen sektörlerde üretimin gerçekleştirilmesi için girdi ithalatı yapılmakla 
mıdır? Şayet bir girdi bağımlılığından bahsedilebiliyorsa, tarımsal sektörün ağırlığının büyük 
olduğu bizimki gibi ülkelerde ulusal, bağımsız bir tarımsal anlayışın benimsenmesi 
gerekmekte değil midir? Girdi bağımlılığına Bakanlığınızın bakışı ana hatlarıyla hangi 
çerçevededir? Bu konu evleviyetle çözüm bulunması gereken bir sorun alanı olarak 
tanımlanmakta mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4-6-7) Ülkemizde tekstil sanayi büyük bir gelişim göstermiştir. Söz konusu 
sanayinin en önemli hammadde girdisi olan pamuğun yurt içi üretimden karşılanması 
amacıyla 1998 yılından beri kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. 
2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kütlü pamuk destekleme primi ödemelerinin 
2011 yılına kadar devam etmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, 5488 Sayılı Tarım Kanunun 17. maddesi ve 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, 
Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine 
Destekleme Primi ödenmesine Dair 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. 
Maddesi gereğince; yağlı tohumlu bitkilerde destekleme primi ödemeleri Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'nca belirlenmektedir. 

Halen 2008 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca 
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'nun 06.02.2009 tarih ve 2009/2 sayılı karan ile 
2009 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemesi kilogram başına sertifikasız üretim 
için 35 Kuruş, sertifikalı üretim için 42 Kuruş olarak belirlenmiştir. 

Artan gübre fıyatlan karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt Sistemine 
dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre değişen miktarda 2005-2009 yılları 
arasında bütçe imkanları çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 yılına 
göre % 74 oranında artmıştır. Ayrıca birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-80 
oranında artırılmıştır. Artan mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için 
2003-2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün 
gruplarına göre değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL mazot destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

2010 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre 
değişen miktarda bütçe imkanları çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi 
destekleme ödemesi yapılacaktır 

Aynca sayın Başbakanımız tarafından kamu oyuna açıklanan Yeni Bölgesel Teşvik Paketi 
kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektörü de desteklenecek sektörler içerisinde yer almıştır. 
Bu çerçevede bu sektörlere de vergi indirimi ve kredi faiz destekleri uygulanacaktır. 

SORU S) Üretici borçlannın Ziraat Bankası tarafından yeniden yapılandırıldığı ve yeni bir 
ödeme planına bağlandığı bilinmektedir. Borçlan bu kapsamda yeniden yapılandınlan 
üreticilerin bankanın sunduğu diğer kredi imkanlanndan yararlanmasının önünde engel 
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olduğuna ilişkin bilgi doğru mudur? Doğru ise, gerekçesi nedir? Bu tür bir uygulama, şayet var 
ise, yeniden yapılandırmanın üreticinin durumunu iyileştirici etki yapabilme ihtimalini sekteye 
üğratmamakta mıdır? 

CEVAP 5) T.C.Ziraat Bankası A.S. Genel Müdürlüğünden soruva ilişkin olarak, alınan 
cevabi vazı asaSıda ver almaktadır; 

Ziraat Bankasınca, 2009 yılı içerisinde kullandırılacak sübvansiyonlu kredilere ilişkin 
2008/14489 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nda değişiklik yapan 2009/14804 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan kapsamında; 2009 yılında kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin vadeleri, 
işletme kredilerinde 18 aydan 24 aya, yatırım kredilerinde 5 yıldan 7 yıla uzatılmıştır. Söz 
konusu Karar kapsamında ayrıca, önceki dönemlerde Ziraat Bankasınca 
kullandırılan/ertelenen sübvansiyonlu kredilerin vadelerinin, işletme kredilerinde 24 ayı, 
yatınm kredilerinde 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenmesi imkânı da tanınmıştır. 
Buna göre, normal hesaplarda kayıtlı borcu bulunan üreticilerin talepleri halinde Ziraat 
Bankasınca vade uzatımı yapılmakta olup; bu kapsamda borçlarının vadesi uzatılan 
üreticilerin yeni kredi talepleri de ayrıca değerlendirilmeye alınmaktadır. 
Diğer taraftan, borçları yasal takip hesaplarında kayıtlı bulunan üreticilerin yeni kredi ve 
yapılandırma talepleri "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin 
Belirlenmesi ve Bunlar îçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Ancak, 2008/14489 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nın 2009/14804 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile değiştirilen 4. maddesinde yer alan: "Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabında borcu 
bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya 
yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK 
tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılamaz." hükmü nedeniyle, borçlan 
yeniden yapılandırılmış olsa dahi, yasal takip hesaplarında kayıtlı borcu bulunan 
üreticilerimize sübvansiyonlu kredi kullandırılması mümkün bulunmamaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Ali OKSAL 
Mersin Milletvekili 

Esas no :7/8046 

10 Mayıs 2009 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesi Kefeli, Çöplü, Yaramış ve Baharlı köylerinde 
meydana gelen büyük sel baskınından dolayı 50.000 dönüme yakın ekili arazi sel suları 
altında kalmıştır. Selden zarar gören, ekili arazi içerisinde bulunan ve 10 gün sonra hasat 
edilecek karpuzun, yine 10 gün sonra hasat edilecek buğdayın ve çok iyi konumda olan birinci 
ürün mısırın da tamamı sular altında kalarak çiftçiyi perişan etmiştir. 
Bu nedenle; 

SORU 1) Adı geçen bölge afet bölgesi ilan edilecek midir? tlan edilecekse ne zaman? 

CEVAP 1) Soruya İlişkin hususlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görev alanına 
girmektedir. 
SORU 2) Bu mahsul dönemi için Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankasından 
alınan kredilerin faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesi gerekir. Bu konuda çalışmalarınız var mı? 
Varsa nelerdir? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca yürütülen 2090 Sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle (Tarım 
Sigortalan Kanunu kapsamı dışında kalan afetler için) tarımsal varlıkları %40'ın üzerinde 
zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda 
olduğu İl Hasar Tespit Komisyon Kararı ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım 
yapılmaktadır. 

Bu kapsamda, 08/05/2009 tarihinde Mersin iline ait Tarsus ilçesinde meydana gelen "taşkın" 
la ilgili "afet ihbarı" Bakanlığımıza ulaşmış olup yukarıda belirtilen 2090 sayılı Kanun 
çerçevesinde çalışmalara başlanılmıştır." 
Söz konusu çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan zirai kredi borçlarının mevcut mevzuatlar 
çerçevesinde faizsiz olarak ertelenmesi Mümkün görülmemekte olup, Bakanlar Kurulu 
Kararını gerektirmektedir. 
Ancak, çiftçilerin zirai kredi borçlarıyla ilgili olarak kredi kuruluşlarınca muhtelif zamanlarda 
ödeme ve taksitlendirme kolaylığı getirilmektedir. 

SORU 3) Selden zarar gören tarım arazilerinde ikinci bir ürün ekiminin yapılabilmesi veya 
uygun bir ürün ekilebilmesi için dönüm başına acilen yapılması gereken yeterince mazot, 
gübre ve tohum yardımı 20 gün içerisinde yapılacak mıdır? 

CEVAP 3) Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-2009 
yıllan arasında bütçe imkanlan çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 yılına göre % 74 
oranında artmıştır. Aynca birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-80 oranında artınlmıştir. 
Artan mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2003-2009 döneminde Çiftçi 
Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre değişen miktarda toplam 2 
milyar 463 milyon TL mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2010 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplanna göre 
değişen miktarda bütçe imkanlan çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi 
destekleme ödemesi yapılacaktır. 
Mersin ilinde 2008 güz dönemi ekimleri için (2009 üretim sezonu ) 158 çiftçiye 14.436,891 da. 
Alanda 64.459,69 TL sertifikalı tohumluk kullanım desteği verilmiştir. 

SORU 4) Bu sel felaketinden sonra mağdur olan çiftçilerimize ve bölgeye pamuk, buğday, 
soya ve mısır primlerinin öncelikli ve acilen ödemesi yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman? 

CEVAP 4) 2008 ürünü yağlı tohumluk bitkilerin prim destelerinin tamamı ödenmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Reşat DOĞRU 
Mersin Milletvekili 

Esas no : 7/8047 

SORU) AR-GE faaliyetleri için 2005-2009 yılları arasında kaç kişi istihdam edilmiştir 

CEVAP) 

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 2005-2009 Yıllan arasında 
AR-GE için İstihdam Edilen Personele Ait Çizelge 

Yıllar 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Araştırıcı 
Personel 

(Mühendis, 
Veteriner, 

Biyolog v.s) 
1838 
1833 
1825 
1852 
1836 

Yardımcı 
Personel 

(Tekniker, 
Teknisyen) 

4 3 4 
586 
579 
594 
583 

Memur 

893 
967 
833 
842 
815 

İşçi 

3561 
3314 
3215 
3197 
2890 

Toplam 

6726 
6700 
6452 
6485 
6124 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Reşat DOĞRU 
Mersin Milletvekili 

Esas no : 7/8048 

SORU) AR-GE çalışmaları olarak Tanm 
sektörel bazda ne kadar harcama yapılmıştır? 

ürünlerinde 2005-2009 arasında 

CEVAP) 

2005-2009 Yılları Arasında Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü'nün AR-GE için Tarım Ürünlerinde SektSrel Bazda Yaptığı 
Harcamalara Ait Çizelge (TL) 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Bakanlığın* 
teknolojileı 
amacıyla d 
çalışmaları 
gerçekleşm 
projenin to 

TARIM 

10.557.000 
13.695.000 
14.621.000 
20.806.000 
28.140.000 

iz Ar-Ge faaliy 
in geliştirilmesi, 
oğrudan desteklem 

başlatılmış olu 
iştir. 2007 yılında 
>lam bütçesi 1.947 

GIDA 

210.000 
215.000 
150.000 

70.000 

îtleri ile, tar 
tarım sanayie 
e ödemesi yap 
p, ilk proje 
5 proje, 2008 
883,90 TL'dir 

ÇEVRE 

~4~73XKK> 
460.000 
485.000 
490.000 
447.000 

im sektörün 
ilerinin Ar-( 
ılmaktadır. 2 

doğrudan 
yılında ise 6 

TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA 

2.200.000 
2.500.000 
4.000.000 
3.600.000 
6.680.000 

Un ihtiyaç duyd 
3e kapasitelerinin 
)05 yılında doğrat 

desteklemeleri 
proje kabul ediln 

TOPLAM 

13.440.000 
16.870.000 
19.256.000 
24.966.000 
35.267.000 

uğu bilgi ve 
geliştirilmesi 

an destekleme 
2007 yılında 
ıiş olup bu 11 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Ahmet Duran BULUT 
B al ıkesirMi lletveki li 

Esas no :7/8049 

Manyas gölü'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi ile Ergili.Kuş 
cenneti, Çomlu ve Bereketli köylerinde 6 bin dönüm ekili arazi sular altında-kaldı. Karadere 
regülatör kapaklarının zamanında açılmaması ve geçtiğimiz yıllarda gölün karşısındaki 
Akçaova, Kocagöl ve Hamamlı köyü önlerine yapılan setler nedeniyle baskınların arttığı ; 
belirtilmektedir. 

SORU 1) Suyun göl içine tahliyesi için çalıştırılmayan bozuk olan motorları faal hale getirip 
devreye sokması düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su tsleri Genel Müdürlü&ünden soruva 
ilişkin olarak, alınan cevabi yazı aşağıda yer almaktadır: 

Manyas Gölündeki su seviyeleri, Çevre ve Orrrian Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünce istenen seviyelerde tutulacak şekilde Manyas Barajı dolusavak kapakları 
ve göl regülatör kapakları açılmıştır. Göl şeddeleri dışındaki arazilerin drenajını sağlamak 
üzere mevcut pompalar işletmeye hazır vaziyette olup, herhangi bir drenaj problemi 
bulunmamaktadır. 

SORU 2) Zarar tespiti yapıp mağdur çiftçilerin zararlarını karşılamayı, banka 'borçlarının; 
ötelenmesi doğrultusunda bir çalışma yapacak mısınız? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca yürütülen 2090 Sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle (Tarım 
Sigortalan Kanunu kapsamı dışında kalan afetler için) tarımsal varlıkları %40'ın üzerinde 
zarar gören, bu zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda 
olduğu İl Hasar Tespit Komisyon Karan ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım 
yapılmaktadır, 

Bu kapsamda, 23/03/2009 tarihinde Manyas'ta 23/03/2009 tarihinde de Bandırma'da 
meydana gelen "taşkın" la ilgili "afet ihbarı" Bakanlığımıza ulaşmış olup yukarıda belirtilen 
2090 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmalara başlanılmıştır. 

Çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan zirai kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi mevcut 
mevzuatlar çerçevesinde mümkün görülmemekte olup, Bakanlar Kurulu Kararını 
gerektirmektedir. 

Ancak, çiftçilerin zirai kredi borçlanyla ilgili olarak kredi kuruluşlarınca muhtelif zamanlarda 
ödeme ve taksitlendirme kolaylığı getirilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Sebahat TUNCEL 
İstanbul Milletvekili 

Esas no :7/8050 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü yaklaşırken bir yandan tarımsal alanda geçici mevsimlik 
işçilerin yaşadığı sorunlar, diğer yandan da toprak sahibi çiftçilerin üretim ve teşvik 
konularında yaşadıkları sıkıntılar Türkiye'de tarım ve çiftçilik sektöründeki sorunları açıkça 
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de kırsal kesimde yaşayanlar halen nüfusun yüzde 35' ini, 
toplam işgücünün ise yüzde 43' ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle kırsal kesimde yaşayan ve 
geçimini tarımla sağlayan nüfusun sorunları, sadece ekonomik nedenlerle değil sosyal 
bakımdan da üzerine düşünülmesi gereken sorunlardır. 
Türkiye tarım sektörünün geçmişten bu yana birikmiş, çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. 
örneğin, Türkiye'de tarımsal üretim planlaması yoktur. Üretim süreci plansız, programsız, 
dağınık ve belirsizdir. Üreticiler ise tamamen örgütsüzdür. Üretim, tek, tek işletmeler halinde, 
bireysel, yalnız başlarına ve birbirlerinden kopuk üretim yapan çiftçilerin inisiyatifındedir. 
Dünyanın yeniden düzenlendiği bu süreçte Türkiye ve tarımı da buna koşut olarak yeniden 
yapılandırılmaktadır. Bu yeniden yapılandırma' Türkiye tarımını tahrip etmekte, çiftçiliği 
ortadan kaldırıp yerine şirket tarımcılığını ikame edecek politikalar adım, adım 
uygulanmaktadır. Oysa tarım bir kültür ve yaşama biçimidir. Şirketlere bırakılamayacak 
kadar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından yaşamsal önemdedir. 
Tarım ve narenciye sektörüyle geçiminin önemli bir kısmını sağlayan Malatyalı çiftçinin de 
kaderi ortadadır. Malatya'nın her tarafında var olan su sıkıntısı yüzünden, çok sayıda çiftçi 
gelir kaynağı olan bahçelerini sulayamamaktadır. Battalgazi ve Hanımınçiftliği sakinleri, 
bahçelerini sulayamadığı için kapı, kapı dolaşıp çözüm yolu aramaya çalışıyor. Çiftçilerin en 
büyük sorunu sadece suyun olmayışıdır. Malatya'nın ilçe ve beldelerinde su sıkıntı yaşanmaya 
devam ederse, ciddi şekilde su kavgaları ortaya çıkacaktır. Malatya'da yaşanan bu su 
sıkıntısının muhatabı olan devlet yetkililerinin çiftçileri bu konuda mutlaka bilinçlendirmeleri 
ve çözümler üretmeleri gerekmektedir. 
Bu temelde; 

SORU 1) Tarım alanındaki sorunların çözümüne dair bölgesel spesifik teşvik ve destek 
projeleri gündeminizde var mı? 

CEVAP 1) 54S8 sayılı Tarım Kanunu'nun 14. maddesi gereğince ürün yetiştirme bölgelerinin 
(tarımsal havzaların) belirlenmesi, tarım havzalarının bütünleşmiş (entegre) yönetim 
sisteminin kurulması, iç ve dış taleplerin projeksiyonu ve bu projeksiyona göre tarımsal 
desteklerin düzenlenmesine yönelik yapının belirlenmesi amacı ile Bakanlığımız "Türkiye 
Tarım Havzalarının Tanımlanması, Talep Tahmini ve Tarımsal Karar Destek Sisteminin 
Oluşturulması" projesini başlatmıştır. Proje kapsamında; tarımsal havzaların tanımlanması 
yapılmış, havza karar destek sistemi kurulmuş, talep tahmin modeli ortaya konmuş, tarımsal 
karar destek sistemi kurulmuştur. Sistemin işleyişi ve idamesi ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 

SORU 2) Çiftçi birliklerinin daha güçlü ve verimli çalışmaları için günümüz şartlarının 
gerektirdiği ve Bakanlığınızın aldığı yasal tedbirler hangilerdir? 

CEVAP 2) Tarımsal üretimin talebe göre planlanması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, pazara 
geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk edilmesi, ürünlerin ulusal ve uluslar arası 
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ölçekte pazarlama gücünün arttırılması, tarımsal sanayinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile 
ulusal ürün konseyleri kurulmuştur. ( pamuk, zeytin zeytinyağı, fındık, turunçgil, çay, süt ) 
Ulusal Hububat Konseyi ve Ulusal Baklagil Konseyi kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 

S O R U 3) Malatya'da yapımı devam eden sulama amaçlı baraj projeleri hangileridir? 

S O R U 4) Malatya'daki çiftçilerin sulamaya dayalı sorunlarını aşmak için şimdiye kadar neler 
yapılmıştır? Bundan sonraki somut projeleriniz nedir? 

CEVAP 3 - 4 t Çevre ve O r m a n Bakanl ığı Devlet Su İsleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n sorulara 
ilişkin o larak, al ınan cevabi yazı asa&ıda ver almaktadır . 

a) Malatya Yarımcahan Sulaması, Genel Müdürlüğümüz 2010-2012 Dönemi Yatırım 
Programı Tasarısı tekliflerinde değerlendirilecektir. 

b) Malatya Kuruçay Boztepe Sulaması 2009 Yılı Yatırım Programında iz bedelle yer 
almaktadır. 
c) Sulama maksatlı Çat barajına takviye maksadıyla ilave su kaynağının bulunması için 
yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alan Şerefhan Deresinin 
sularının Çat Barajına derive edilmesi ve işletmede bulunan Çelikhan sulamasının su 
ihtiyacının ise Çat Barajından karşılanması ile ilgili planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Ayrıca, yöredeki su kullanımları, yaşanan kuraklık gibi hususlar sebebiyle Çat Barajının 
hidroloji çalışmaları revize edilmektedir. 

d) 1975 yılında işletmeye açılan Medik Barajı zamanla rüsubatla dolarak baraj özelliğini 
kaybetmiş olup, Tohma çayından gelen sular doğrudan sulama kanallarına verilmektedir. 
Baraj dolusavağı, kapaklı yapılarak aktif hacminin artırılması maksadıyla proje yapım ihalesi 
yapılmış olup, proje yapımının tamamlanmasını müteakip inşaat işlerine başlanabilecektir. 

e) Malatya tli sınırları içerisinde yer alan planlama ve kesin proje aşamasındaki gölet, ve 
sulama projeleri ile toplam 26.315 hektar arazinin sulaması öngörülmektedir. 

S O R U S) Sulama ve benzeri tarım sorunları hakkında yereldeki çiftçi sendikaları ve meslek 
odaları ile Bakanlığınızın herhangi bir işbirliği söz konusu mu? 

CEVAP 5) Su sıkıntısı yaşanacağı öngörülen bölgelerde ilgililerin katılımıyla toplantılar yapılmaktadır. 

S O R U 6) Malatya'da kayısı üreticisini tehdit eden 'şakra' virüsünün boyutları hakkında bilgi 
verir misiniz? Bu virüsün önlenmesi için yapılan çalışmalarınız nelerdir? 

C E V A P 6) Bilindiği üzere; Şarka (Plum pox potyvlrus, PPV), sert çekirdekli meyve ağaçlarının 
özellikle de Erik, Kayısı, Şeftali ve Nektar'm en önemli hastalığıdır. Kiraz ve Badem'de 
hastalığın konukçuları arasındadır. PPV ekonomik olarak en önemli zararlı organizmaların 
başında gelir. Çünkü ürünün kalite ve kantitesinde direk zarara yol açar. Virüs ile bulaşık 
ağaçlarda, meyvelerde şiddetli deformasyonlar ve hasat zamanından önce erken döküm 
olmaktadır. Şiddetli enfeksiyonlarda %100'e varan oranlarda zarar oluşabilmektedir. Bulaşık 
meyvelerin pazar değeri yoktur. Hastalığın şiddeti konukçu hassasiyetine ve virüs ırkına 
bağlıdır. 

2004 yılında "Ülkesel Şarka" adı altında AZMMAE koordinatörlüğünde 1007 projesi 
hazırlanmış, Bakanlılığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı bu 
projede bu hastalık varlığı bilinmeyen yerlerde keşif sürveyine varlığı bilinen yerlerde de 
sınırlandırma sürveyi kapsamına alınmıştır. Bununla ilgili Araştırma Enstitülerinden birer bölge 
sorumlusu seçilmiştir. Ayrıca ülke koordinatörü tarafından hazırlanan Sürvey Talimatı ve Leaflet' 
ler 81 vilayetimize Bölge sorumları tarafından dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca ülke koordinatörü 
tarafından eğitimler alınmış ve her bölgede bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Hem teşkilattaki 
çalışanlarımızla hem de Araştırma enstitülerindeki bölge sorumluları tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalarda Adana, İsparta, Bursa gibi bazı illerimizde hastalığın varlığı saptanmış ve hemen bu 
bahçelerin imhası sağlanmıştır. Bu projedeki esas amaç varlığı bilinen yerlerde bulaşık ağaçların 
imhası ve varlığı bilinmeyen yerlere de (Malatya, Elazığ, Mut, Urfa, Adıyaman, İğdır vb.) 
bulaşmanın engellenmesi amaçlanmıştır. Proje halen devam etmektedir. 

Hastalığın en önemli yayılma yollarından birisi bulaşık üretim materyali hareketidir. 
PPV enfeksiyondan yaklaşık 2-3 yıl sonra yayılmaya başlar. Bu nedenle, virüs yönünden temiz 
olan Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa illerine, sertifikası olmayan ve vegetasyon periyodunda virüs 
hastalıktan yönünden kontrole tabi tutularak virüsten ari olduğu araştırma kuruluşlarınca 
belgelendirilmemiş, sert çekirdekli meyve fidanları (Zeytin fidanı dahil) ve aşı gözü, damızlık 
kalem gibi üretim materyallerinin girişi yasaktır. 
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41.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin, kurye hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8051) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından-
Anayasa'nın 98'inci ve TBMM Içtüzüğü'nün 96 ve 98'inci maddeleri uyarınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 08.05.2009 

M. Akif HAMZAÇEBİ 
Trabzon Milletvekili 

02.03.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun "Posta tekeli" başlıklı 2 nci 
maddesi 

"Madde 2-P.T.T. İdaresinin tekeli altında olan maddeler şunlardır 
A) Açık ve kapalı mektuplar 
B) Ozederinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar; 
Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır 
1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan maddeler 
2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya bir 

adamiyle gönderdiği maddeler, 
3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında 

kendi araçlariyle taşıtacakları maddeler, 
4. Aynı ilçenin ve sınırları bir plan ilçelerin posta bulunmıyan've işlerhiyen yerleri 

arasında gönderilecek maddeler." şeklindedir.'' 

Kanun hükmü böyle olduğu halde kurye şiketleri bu kapsamdaki gönderileri de 
taşımaktadır. Bu hususla ilgili utarak aşağıdaki hususlar 19 Kasım 2008 tarihli 
toplantısında 2009 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde tarafımdan ifade edilmiş 
ancak bugüne kadar cevap alınamamıştır. Bu nedenle anılan konuları tekrar 
soruyorum. 

1. Posta Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen maddeler PTT'in tekeli altında 
olduğu halde söz konusu maddeler kurye şirketlerince nasıl taşınmaktadırlar? 
Bu konuda bir denetim yapılmakta mıdır? 

2. Gerek KURYENET Şirketi gerekse diğer kurye şiketleri aracılığıyla gönderilen 
gönderilerin muhataplarına geç teslimi sıkça yaşanan bir sorundur. Bu konu ile 
ilgili olarak Bakanlığınızca herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldı ise 
sonuçları nelerdir? 

3. Sektörün genel çerçevesini çizecek, bu bağlamda sorumlulukları ve denetimle 
ilgili esasları da belirleyecek bir Yasa Tasarısı hazırlığınız var mıdır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
0 6 TBHUZ-2008 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ \$XJL 
Konu : Trabzon Milletvekili 

Sayın M.Akif HAMZAÇEBİ'nin 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın M.Akif HAMZAÇEBİ' nin 7/8051 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu • 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN M.AKİF HAMZAÇEBİ'NİN 
7/8051 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

02.03.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun "Posta tekeli" başlıklı 2 nci 
maddesi 

"Madde 2 - P. T. T. idaresinin tekeli altında olan maddeler şunlardır: 
A)Açık ve kapalı mektuplar; 
B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar; Şu kadar ki, 

aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır: 
1. Postaca kabul edilemeyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan maddeler 
2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya bir 

adamıyla gönderdiği maddeler; 
3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri 

arasında kendi araçlarıyla taşıtacakları maddeler, 
4. Aynı ilçenin ve sınırlan bir olan ilçelerin posta bulunmayan ve işlemiyen 

yerleri arasında gönderilecek maddeler. " şeklindedir." 

Kanun hükmü böyle olduğu halde kurye şirketleri bu kapsamdaki gönderileri 
de taşımaktadır. Bu hususla ilgili olarak aşağıdaki hususlar 19 Kasım 2008 tarihli 
toplantısında 2009 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde tarafımdan ifade edilmiş 
ancak bugüne kadar cevap alınamamıştır. Bu nedenle anılan konuları tekrar 
soruyorum. 

SORULAR: 
1- Posta Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen maddeler PTTin tekeli altında 

olduğu halde söz konusu maddeler kurye şirketlerince nasıl taşınmaktadırlar? Bu 
konuda bir denetim yapılmakta mıdır? 

2- Gerek KURYENET Şirketi gerekse diğer kurye şirketleri aracılığıyla 
gönderilen gönderilerin muhataplarına geç teslimi sıkça yaşanan bir sorundur. Bu 
konu ile ilgili olarak Bakanlığınızca herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldı ise 
sonuçlan nelerdir? 

3- Sektörün genel çerçevesini çizecek, bu bağlamda sorumluluklan ve 
denetimle ilgili esaslan da belirleyecek bir Yasa Tasansı hazırlığınız var mıdır? 

CEVAPLAR: 
PTT Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 5584 sayılı Posta Kanunu ve ilgili 

mevzuatı çerçevesinde yerine getirmektedir. Posta Kanunu'nun 2nci maddesinde 
"posta tekeli" kapsamındaki gönderiler sa^ma usulü ile belirtilmiştir. Bu maddelerin 
PTT dışmda kişi ve kuruluşlar eliyle gönderırfti®& ve dağıtılması aynı Kanun ile 
yasaklanmış ve müeyyideye bağlanmıştır: 
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Posta tekeli ihlalinin PTT tarafından tespitini veya vatandaşlarca yapılan ihbarT 
müteakip, posta tekeli kapsamındaki gönderilerini PTT dışındaki kişi ve kuruluşlar 
eliyle gönderen, başka bir ifadeyle ihlalin gerçekleşmesinde rol oynayan banka v.b. 
kuruluşlar ile öncelikle ihtar mahiyetinde yazışma yapılmakta ve ihlali 
gerçekleştirenler aleyhine de dava yoluna gidilmekte olup, bu güne kadar posta 
tekelini ihlal ettiği tespit edilen özel dağıtım şirketlerine karşı açılan 98 adet men'i 
müdahale davasının hepsi PTT Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanmıştır. 

Bunun yanı sıra Posta Kanunu'nun 2 nci maddesinde ifadesini bulan posta 
tekelini ihlal edenler hakkında, 5584 sayılı Kanun'un 59 uncu maddesi gereğince 
"tazminat" ile aynı madde kapsamında o yerin mülki amiri tarafından tahakkuk 
ettirilen "idari para cezası" müeyyideleri uygulanmaktadır. Her gönderi için bu 
gönderiyi tekele aykırı şekilde bilerek gönderenler ile toplayıp posta ile yollayanlar 
hakkında, 2009 yılı itibarıyla uygulanan idari para cezası miktarı 250,00 TL. olup, 
ayrıca gönderi ücretinin 4 katı tutarında tazminat müeyyidesi uygulanmaktadır. 

5584 sayılı Kanun'un 59uncu maddesinin son fıkrasında; idari para cezalarının 
o yerin mülki amiri tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Posta Kanunu'nun 59 uncu maddesi ile hüküm altına alınan müeyyideler tatbik 
edilmesine ve açılan davalar PTT lehine sonuçlanmasına rağmen ihlallerin devam 
ediyor olması bu müeyyidelerin yeterince caydırıcı olmadığını ortaya koymuştur. Bu 
nedenle de; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için 
karşılanabilir makul bir ücretle, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını 
sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve 
şeffaflığı sağlanmış sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Bakanlığımız tarafından Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup, 
TBMM'ne sunulmak üzere Başbakanlığa tevdi aşamasındadır. 

Bu Kanun'un yürürlüğe girmesiyle tüm posta sektörünün yasal alt yapısı 
oluşturularak düzenli işleyişi ve aynı zamanda denetlenmesi sağlanacaktır. 

Öte yandan, 30/12/2008 tarihinde M3 yetki belgesi alan PTT de dahil olmak 
üzere kargo ve kurye şirketlerinin tamamı posta tekelinin dışında kalan gönderilerin 
taşınması ve dağıtılması işlerini 4925 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak 
çıkartılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca alınan yetki belgesi çerçevesinde 
yapabilmektedirler. 

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
10 uncu maddesi uyarınca "Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acente 
ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi 
vermek ve denetlemek" Bakanlığımız Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 
görevlerindendir. 

Bu yetki çerçevesinde Kara Ulaştırması Genel Müdür.lülünçe^^Rüne kadar 
ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak 32 firmaya Mİ, M2 yfjffy tüfunde yetki 
belgesi verilmiş olup, yetki belgelerine istinaden bu alanca faaliyet, gösterenlerin 
denetimi de Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılmakladır/ 
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42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

Hulu^iGüveİ 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
i 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici İşlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardıma hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir? 

2.. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım İşleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici İşlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan İşlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi İçin Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ \ $ 1 t f 
Konu :Adana Milletvekili r 

Sayın Hulusi GÜVEL'in 
yazılı soru önergesi. 

06 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8052 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
Cevap formu ı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
7/8052 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan 
özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği 
olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, 
yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini 
artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

SORULAR: 
1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında' 
istihdam edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 
yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları 
dikkate alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen 
kadrolarda istihdam edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 
çalıştırıldıkları gerekçesi ile kaç şikayet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular 
konusunda yapılan işlemler nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 
çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan 
herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler smıfmda çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza 
bağlı merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha 
faydalı olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca 
yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

CEVAPLAR: 
Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 23 (16 adet memur+7 adet işçi), Taşra 

Teşkilatında ise 29 adet özürlü personel (8 adet memur+21 adet işçi) 
çalıştırılmaktadır. Sözkonusu personelden yalnız bir tanesi yardımcı hizmetler 
sınıfında istihdam edilmektedir. 

2004-2009 yıllan arasında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında 
yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları 
dikkate alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri ̂ ibi.fiziki güç isteyen 
kadrolarda istihdam edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veyt^k *z$r^getirici işlerde 
çalıştırıldıkları gerekçesi ile şikayet başvurusu bulunmamaktadır. 
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43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet AkifPaksoy 'un, Mesleki Yeterlilik Belgesi alımındaki 
sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8053) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) 
ilgili sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

k t 
Kahramanmaraş Millet vck( 

1- Ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ile 
ilgili olarak uygulamada bir takım gecikmeler yaşanmaktadır. Şöyle ki 25/02/2003 
tarihinden önce sürücü belgesi alan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi 
(SRC) almak için Gazi Üniversitesine başvurmaktadır. Ancak üniversiteye müracaat 
ile belgenin tanzim edilmesine kadar geçen süre yaklaşık olarak 6 ay I yıl 
sürmektedir. Geçen süre içerisinde belgesi olmayan sürücülere 224 TL ceza 
uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsuriuz? Bu konuda bir düzenleme yapmayı 
düşünüyormusunuz? 

2- 25/02/2003 tarihinden sonra sürücü belgesi alan ticari araç sahibi vatandaşlarımızın 
ise Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) almak için yetki verilen eğilim kurumlarına 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak eğitim kurumlarından aldıkları, eğilim 
sonunda Mesleki Yeterlilik Belgesi-(SRC) almaya hak kazanan adayların belgeyi 
alma süreleri ise yaklaşık 4 ayı bulmakta, yineybıı.fsüre zarfında belgesi olmayan 
sürücülere 224 TL ceza uygulanmasını nasıl değertendinyorsîınLi/'.? B4 konuda bir 
düzenleme yapmayı düşünüyormusunuz? 

3- Yetki Belgeleri kapsamında özellikle yük taşıyan araç sahiplerinin alması gereken 
K türü yetki belgesi müracaatları da yukarıda belirttiğim uzun sürelerde 
sonuçlanmaktadır. Ancak K türü yetki belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 
5.600 TL ceza uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir düzenleme 
yapmayı düşünüyormusunuz? 

4- Düzenlemeyi uygulayacak yeterli alt yapının (personel-teknik-idari vs) 
kurulmamasından kaynaklan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve K türü yetki 
belgesiyle ilgili işlemleri kısaltmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanı/ 
bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? 

5- Aksi takdirde ticari araç sürücülerinin zikrettiğim oranlarda cezaya muhatap 
olmalarının sorumluluğu kime ait bulunmaktadır. Bu konuda Bakanlığınız ve Gazi 
Üniversitesi işbirliğiyle yapılan/yapılacak olan bir çalışma var mıdır? 
Açıklarmısıhız? 

6- Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar resmi müracaatını belgelendiren 
vatandaşlarımıza (çünkü makul olmayan 4 ay ile 1 yıl arasında süren gecikmelerden 
sürücüler sorumlu değildir) ceza uygulanmasından vazgeçilebilir mi? 
Vazgeçilmediği takdirde vatandaşlarımıza ne yapmalarını önerirsiniz? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ft- «rcımıi7 ?009 

Strateji Geliştirme Başkanlığı ÖD ItMNUM & 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ 15* I" 
Konu ıKahramanmaraş Milletvekili 

Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: TBMM Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un 7/8053 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu ı 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AKİF PAKSOY'UN 
7/8053 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

1- Ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi 
(SRC) ile ilgili olarak uygulamada bir takım gecikmeler yaşanmaktadır. Şöyle ki 
25/02/2003 tarihinden önce sürücü belgesi alan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik 
Belgesi (SRC) almak için Gazi Üniversitesine başvurmaktadır. Ancak üniversiteye 
müracaat ile belgenin tanzim edilmesine kadar geçen süre yaklaşık olarak 6 ay- 1 yıl 
sürmektedir. Geçen süre içerisinde belgesi olmayan sürücülere 224 TL ceza 
uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- 25/02/2003 tarihinden sonra sürücü belgesi alan ticari araç sahibi 
vatandaşlarımızın ise Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) almak için yetki verilen eğitim 
kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak eğitim kurumlarından aldıkları 
eğitim sonunda Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) almaya hak kazanan adayların belgeyi 
alma süreleri ise yaklaşık 4 ayı bulmakta, yine bu süre zarfında belgesi olmayan 
sürücülere 224 TL ceza uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz.? Bu konuda bir 
düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yetki Belgeleri kapsamında özellikle yük taşıyan araç sahiplerinin alması 
gereken K türü yetki belgesi müracaatları da yukarıda belirttiğim uzun sürelerde 
sonuçlanmaktadır. Ancak K türü yetki belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 
5.600 TL ceza uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda bir düzenleme 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

4- Düzenlemeyi uygulayacak yeterli alt yapının (personel-teknik-idari vs) 
kurulmamasından kaynaklan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve K türü yetki 
belgesiyle ilgili işlemleri kısaltmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız 
bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? 

5- Aksi takdirde ticari araç sürücülerinin zikrettiğim oranlarda cezaya muhatap 
olmalarının sorumluluğu kime ait bulunmaktadır. Bu konuda Bakanlığınız ve Gazi 
Üniversitesi işbirliğiyle yapılan/yapılacak olan bir çalışma var mıdır'? Açıklar mısınız? 

6- Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar resmi müracaatını belgelendiren 
vatandaşlarımıza (çünkü makul olmayan 4 ay ile Lvd arasında süren gecikmelerden 
sürücüler sorumlu değildir) ceza uygulanmasın^^ vazgeçilebilir mi? Vazgeçilmediği 
takdirde vatandaşlarımıza ne yapmalarını önerirsiniz? 
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CEVAPLAR: 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 
Geçici 2 nci Maddesine istinaden muafiyet kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi 
almak isteyen sürücülerin başvurularının değerlendirilmesi Bakanlığımızca 
yetkilendirilen Gazi Üniversitesi tararından yapılmakta olup, başvuru sonucu belge 
almaya hak kazananların belgeleri başvuru sahiplerine iadeli-taahütlü olarak 
gönderilmektedir. 

Ayrıca, sözkonusu Yönetmeliğin 5 inci Maddesi; "Mesleki Yeterlilik Belgesi alma 
zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadığı 
anlaşılan kişiler hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para 
cezası uygulanır." hükmünü amirdir. Buna göre, Bakanlığımız ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimlerde bilgisayar ortamındaki sorgulama 
neticesinde belgeleri ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ticari araç sürücülerinin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi müracaatları ile ilgili 
talepleri Gazi Üniversitesinde Bakanlığımızca ortaklaşa oluşturulan Mesleki Yeterlilik 
İnceleme, Değerlendirme ve Geliştirme merkezindeki veri tabanına kaydedilmiş olup, 
kaydı bulunan kişilere cezai işlem denetim birimlerince uygulanmamaktadır. 

Diğer yandan; Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırlan içinde yapılan yolcu ve 
eşya taşımalarında, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarında, 
belediye sınırlan ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu ve eşya taşımalannda 
kullanılan ticari araçlar ile eşya taşımalarında kullanılan kamyonetlerde çalışan şoförler 
için; Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar bu 
kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması, 01.12.2008 tarih ve 2008/KUGM-
29/MYB sayılı Genelge ile hükme bağlanmıştır, 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 
Geçici 2 nci Maddesi kapsamı dışında kalan ticari araç sürücüleri Mesleki Yeterlilik 
Belgelerini alabilmeleri için, Bakanlığımızca yetkilendirilen Mesleki Yeterlilik Eğitim 
Merkezlerinde eğitim aldıktan sonra Bakanlığımız tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik 
Eğitimi Sınavına girmek ve 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, girdiği 
sınav türüne göre Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilirler. Hak kazandıkları belgeler ise 
sınava ait işlemlerin bitimini takiben ilgililerin adreslerine iadeli-taahhütlü olarak 
gönderilmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı Bölge Müdürlükleri ve yetkilendirilmiş Sanayi ve Ticaret 
Odaları tarafından verilen K türü Yetki Belgesi müracaatlan belgelerin eksiksiz olması 
halinde en geç üç gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 
Geçici 2 nci Maddesine istinaden muafiyet kapsamında yapılan müracaatlarda günlük 
kayıt sitemine geçilmiştir. Müracaatların incelenmesi sonucunda belge almayı hak eden 
sürücülerin kayıtlan en geç bir gün içerisinde sisteme aktarılmakta, bilahare Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri düzenlenerek ilgili kişinin adresine iadeli-taahhütlü olarak posta ile 
gönderilmektedir. 
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44.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, Çorlu Havaalanındaki uçak seferlerine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8054) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 12.05.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

1. Çorlu Havaalanı Anadolu Jet ile beraber Çorlu-Ankara seferlerine başlamıştır. Şu anda bu 
seferler hangi sebeplerle sadece Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Pazar günleri yapılmaktadır? 

2. Yine bu seferlerin hangi sebeplerle uçuş saatleri değişmiştir? 

3. Çorlu-Ankara seferinin 16.25, Ankara — Çorlu seferinin 14.45' te olması hava yolunu tercih 
eden kişiler için uygun saatler midir? Türk Hava Yolları'nda hangi seferlerin daha çok tercih 
edildiği konusunda bir istatistik bulunmakta mıdır? 

4. Bölgede bulunan iş adamı ve sanayicilerin uçak seyahatleri açısından sabah ve akşam 
saatlerini tercih ettiği herkesçe bilinmektedir. Bu sebeple Çorlu Havaalanı farklı amaçlar için 
mi atıl duruma getirilmektedir? 

5. İstanbul'a 3. havaalanı için ön etüt çalışmalarının yapıldığı bu günlerde uluslar arası 
havaalanı niteliğinde olan Çorlu Havaalanı İstanbul sınırları içerisine yapılması muhtemel 3. 
havaalanının yerini alamaz mı? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

06 TEMMUZ 2009 
Sayı ıB.ll.O.SGB.O.lO.Ol.ölO.Ol/lSZ"*-
Konu : Tekirdağ Milletvekili Sayın 

Kemalettin NALCI'nın 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13338 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCI'nın 7/8054 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : C^^BvcaCCıYILDIRIM 
1) Cevap formu ı Ulaştırma Bakam 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN 
7/8054 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI^ 

SORULAR: 

1- Çorlu Havaalanı Anadolu Jet ile beraber Çorlu-Ankara seferlerine 
başlamıştır. Şu anda bu seferler hangi sebeplerle sadece Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve 
Pazar günleri yapılmaktadır? 

2- Yine bu seferlerin hangi sebeplerle uçuş saatleri değişmiştir? 
3- Çorlu-Ankara seferinin 16.25, Ankara - Çorlu seferinin 14.45' te olması hava 

yolunu tercih eden kişiler için uygun saatler midir? Türk Hava Yollan'nda hangi 
seferlerin daha çok tercih edildiği konusunda bir istatistik bulunmakta mıdır? 

4- Bölgede bulunan iş adamı ve sanayicilerin uçak seyahatleri açısından sabah 
ve akşam saatlerini tercih ettiği herkesçe bilinmektedir. Bu sebeple Çorlu Havaalanı 
farklı amaçlar için mi atıl duruma getirilmektedir? 

5- İstanbul'a 3. havaalanı için ön etüt çalışmalarının yapıldığı bu günlerde 
uluslararası havaalanı niteliğinde olan Çorlu Havaalanı İstanbul sınırlan içerisine 
yapılması muhtemel 3. havaalanının yerini alamaz mı? 

CEVAPLAR: 

Anadolu Jet'in 27 Şubat 2009 tarihinde başlatılan Ankara-Çorlu-Ankara 
seferleri, Trakya Bölgesi'nin Ankara'ya ve Anadolu'nun bir çok noktasına ulaşımını 
kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle ilk aşamada kalkış saatleri Çorlu-Ankara 
07:00 ve Ankara-Çorlu 21:55 olarak planlanmıştır. Belirtilen saatlerde icra edilmeye 
başlayan seferlerle günübirlik iş seyahati yapan yolcularımızın taleplerini karşılamak 
hedeflenmiştir. 

Sözkonusu uçuş hattının uygulamaya konulmasında, nüfus yoğunluğu, yolcu 
potansiyeli, ekonomik gelişmişlik gibi faktörler de göz önüne alınmış ancak yapılan 
yoğun tanıtım çalışmaları ve promosyonlara rağmen seferlerde beklenen talep 
oluşmamıştır. Bu nedenle seferlere olan talebin yoğunlaştığı günler olan Cuma ve 
Pazar gününe ek olarak Pazartesi ve Çarşamba günleri de ilave edilmiş ve şu anda 
haftada 4 sefer olarak icra edilmeye devam etmektedir. 

Anadolu Jet, Ankara-Çorlu-Ankara arasında yalnızca lokal yolcu taşımaktan 
ziyade İzmir, Antalya, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum gibi diğer büyük ve uzak 
mesafedeki noktalara transit yolcu taşımayı ve optimum seviyede talebi karşılamayı 
hedeflemektedir. Bu nedenle sefer saatlerinin belirlenmesinde her iki yönde lokal 
yolcuların yanı sıra sözkonusu diğer noktalara da ulaşımı hedefleyen transit 
yolcularımızın talepleri göz önüne alınmaktadır, 

1998 yılında hizmete giren Tekirdağ/Çorlu Hava Alanında her türlü sistem, 
cihaz ve teçhizatla donatılmış 2.145 m2Tik terminal binası, 3.000x45m. ebadında pist, 
564x150 ebadında 11 adet uçak kapasiteli apron ile 172x24 boyutunda taksirut 
bulunmaktadır. Hava Alanında seyrüsefer hizmetleri meydan içinde 1 adet VOR, 1 
adet DME ve 1 adet NDB ile verilmekte olup, bu haliyle söz konusu hava alanı 
uluslararası hava trafiğine hizmet verebilecek şekilde açık tutulmaktadır. 

Öte yandan, Tekirdağ/Çorlu Hava Alanı Milli Savunma Bakanlığı envanterinde 
yer almakta olup, eklenen sivil tesislerle birlikte süvıt hava ulaşım ihtiyacını 
karşılamaya yönelik işletilmektedir. Bu nedenle İstanbul a yapılması düşünülen sivil, 
iç ve dış uçuşlara açık, iki pistli konvansiyonel boyutlarda planlanan 3. Hava 
Alanının yerini alması mümkün görülmemektedir. 
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45.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, yolların çevresindeki konutların gürültü ve yakıt kirli
liğinden korunmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8055) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki so rumun Ulaş t ı rma Bakanı Sayın Binali Y I L D I R I M tarafından 
yazılı o larak cevaplandır ı lmasını a rz eder im. 

Saygı lar ımla . 

Dr . R<! 
Toka{ Milletvj 

Soru: Şehr in iç inde ana yol lar ın çevresindeki konut lar gürül tü v e yakıt 
kir l i l iğinden dolayı ş ikâyetçi konumundad ı r . Batı ü lkeler inde trafik yoğunlu luğu olan 
yol lar ın kenar la r ına ses v e gürül tüden ko runmak için ko ruyucu ve ses geç i rmez 
duvar lar , s iper ler bu lunmaktad ı r . B u yönlü çal ışmayı ü lkemizde de yapmayı 
düşünüyor m u s u n u z ? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.02/ «b<>^ 
Konu :Tokat Milletvekili 

Sayın Reşat DOĞRU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: TBMM Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.OO.02-13338 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun Sayın Bakanımıza yönelttikleri 7/8055 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN REŞAT DOĞRU'NUN 
7/8055 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 
Şehrin içinde ana yolların çevresindeki konutlar gürültü ve yakıt kirliliğinden 

dolayı şikayetçi konumundadır. Batı ülkelerinde trafik yoğunluğu olan yolların 
kenarlarına ses ve gürültüden korunmak için koruyucu ve ses geçirmez duvarlar, 
siperler bulunmaktadır. Bu yönlü çalışmayı ülkemizde de yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP: 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) 2005 yılında yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olup, Mart 2008 tarihinde de revize edilmiştir. Sözkonusu 
Yönetmeliğin 8/c maddesinin Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bölümünde; 

"- Yerleşim alanları içindeki devlet yollan ve otobanlar için gürültü haritası 
hazırlamasında gerekli olacak verilerin belediyeye iletmekle, 

- Yerleşim alanı dışmda devlet yollan ve otobanlarda, ana karayollan sınıfına 
giren karayollanmn gürültü haritasını hazırlamakla yükümlüdür". 

hükmü yer almaktadır. 
Bu bağlamda; Karayollan Genel Müdürlüğünce, Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) gereğince, yılda üç 
milyondan fazla aracın geçtiği ve nüfûsu 100.000'nin üstünde olan belediyelerin 
sınırlan içinde kalan yollara ait teknik bilgiler ilgili belediyelere verilecektir. Bu 
verilere göre de ilgili belediyelerce gürültü haritalannın hazırlanması gerekmektedir. 

Öte yandan, Belediye sınırlan dışında kalan ve Karayollan Genel Müdürlüğü 
ağındaki yollar için ise 2019 yılına kadar Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından 
gürültü haritalan hazırlanacaktır. Gürültü haritalama eğitimi ve haritası hazırlanacak 
yollarla ilgili çalışmalar başlamıştır. 

Bugüne kadar belediyelerden yollarla ilgili teknik bilgi talebi olmamıştır. 
Karayollanmn sorumlu olduğu yollarda ise trafik yoğunluğuna göre ilgili yollar 
belirlenmiştir. Nüfus yoğunluğuna göre Çevre ve Orman Bakanlığının belirlemiş 
olduğu yerleşim yerleri ile yol ağının çakıştığı kesimlerinin sınırlarını belirleme 
çalışmalan yürütülmekte olup, gürültü haritalannın hazırlanmasına müteakip gerekli 
görülen yerjfe«e gürültü perdeleri dahil olmak üzere gürültüyü engelleyici tedbirler 
alınacaktır. 
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46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış 'in cevabı (7/8057) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış tarafından yazılı olara+c 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında İstihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılsın özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç İsteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merke? ve,ta$ra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan Özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Egemen BAĞIŞ) 

Sayı :B.02.0.010/JUÜ 29.06.2009 
Konu : 7/8057 sayılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ) 

İlgi : a) 01.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8057-13363/28985 sayılı yazı, 
b) 22.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8057-13363/28985 sayılı yazı, 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından, Devlet Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ'a 
yöneltilen 7/8057 esas numaralı "yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personeP'e ilişkin soru 
*nergesi, Bakanlığımızca cevaplandırılarak ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Egemen BAĞIŞ 
Devlet Bakanı 

EKLER; 
l- Soru önergesi Cevabı 

7/ 8057 Esas No Hu Yazilt Soru önereesi Cevabı 

1. Bakanlığıma bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin taşra teşkilatı bulunmamakta 
olup, Genel Sekreterliğin merkez teşkilatında kadro yetersizliği nedeniyle bugün itibariyle 
özürlü personel çalıştırılamamaktadır. Ancak, Genel Sekreterliğin Teşkilat Kanunu'nda 
değişiklik yapılması ve yeni personel kadroları tahsis edilmesi amacıyla kanun çalışmaları 
devam etmektedir. Söz konusu kanun çalışmaları sonucunda alınacak kadrolar ile özürlü 
personel istihdam edilebilecektir. 

2. Bakanlığıma bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin merkez teşkilatında, 2004-2009 
yılları arasında çalıştırılan özürlü personel bulunmamaktadır. 

3. 1 inci sorunun cevabında da belirtildiği üzere, Bakanlığıma bağlı Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği merkez teşkilatında kadro yetersizliği nedeniyle Özürlü personel istihdam 
edilemediğinden, söz konusu personelin çalışma koşullarındaki olumsuzlukların 
giderilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 
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47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/8060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk özak tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

16.09.2004 tarih ve 25585 saydı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri İle ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında İstihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yıllan arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve Özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.007/ 'S 'S 'U-
Konu : Adana Milletvekili 

Hulusi GÜVEL'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8060-13366/28988 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, 
T.B.M.M. 7/8060 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

®>"_ 
Faruk Nafiz ÖZAK 

Devlet Bakanı 

Eki 
önerge Nüshası 

ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 

T.B.M.M.7/8060 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

1- Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel çalıştırılmaktadır? 
Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir? 

2- 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yardımcı 
hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 
alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve balom işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda 
istihdam edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları 
gerekçesi ile kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan 
işlemler nelerdir? 

3- Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin çalışma 
koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma 
mevcut mudur? 

4- Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı merkez 
ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı olabilecekleri 
alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma 
mevcut mudur? 
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CEVAPLAR 

1- Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan 90, 4857 sayılı Jş 
Kanunu'na tabi sürekli işçi olarak çalışan 5 personel olmak üzere toplam 95 özürlü 
personel bulunmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde ise 92 
özürlü personel çalışmaktadır. 

2- Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
56 özürlü personel istihdamından edilmektedir. 

Bakanlığıma bağlı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde 
yardımcı hizmetler sınıfında (bekçi ve hizmetli kadro unvanlarında) 22 personel görev 
yapmaktadır. 2004-2009 yıllan arasında konuya ilişkin herhangi bir şikayet başvurusunda 
bulunulmamıştır. 

3-4 Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince yapılan sınavlara girerek başarılı olan özürlü 
personelin kazanmış oldukları unvanlara atamaları yapılmakta olup çalışma koşulları 
konusunda da gereken titizlik gösterilmektedir. 
Bakanlığıma bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde ise 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği mevcut yurtlarımızda 
(ll-llçe) özürlülerin (Öğrenci-Personel) fiziki engellerinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca, yurt inşaatlarımızın proje, ihale ve kontrollüğünü yapan Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığına; yatak blokları, sosyal tesis ve kampus alanlarında engelli öğrencilerin de 
bulunacağı düşünülerek TS 9111 'e uygun düzenlenmelerin yapılması bildirilmiştir. 

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan 22 personelden 8 tanesi Kurumumuz norm kadro 
ölçütleri ve özür grupları çerçevesinde santral memuru kadro unvanlarında görevlendirme 
suretiyle görev yapmaktadır. 
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48.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8061) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 12.05.2009 

HulusMSüvel 

Adana Milletvekili 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan Özürlüler, özür durumlarına, göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı Veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel' 

çalıştırılmaktadır? Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında İstihdam 

edilmektedir? 

2. 2004-2009 yılları arasımda. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında 

yardımcı hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 

alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam 

edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde Çalıştırıldıkları gerekçesi ile 

kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan işlemler 

nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan Özürlü personelin 

çalışma koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı 

merkez ve taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı 

olabilecekleri alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 

çalışma mevcut mudur? 
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T,C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme. Başkanlığı 

06 TEMMUZ 2009 
Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - g ^ 

Konu :Yazıh Soru önergesi 

8999 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 01.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8061-13377-28999 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, taraflına tevcih ettiği 7/8061 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Bakanlığım Bağlı ve ilgili 
Kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN HULUSİ GÜVEL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8061) 

Sora 1: 
16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak. Yarışma Sınavları 
Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri 
ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun 
kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 
kadrolarda çalıştırılır, özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 
çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. Buna istinaden; 

- Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında kaç özürlü personel çalıştırılmaktadır? 
Söz konusu personelden ne kadarı yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir? 

Cevap 1: 

657 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE.ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ PERSONEL DURUMU 

Bakanlık Merkez 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
MTA Genel Müdürlümü 
TEDAS Genel Müdürlüğü 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü 
TETAŞ Genel Müdürlüğü 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 
ETİMADEN Genel Müdürlüğü 
TKİ Genel Müdürlüğü 

G t H 
18 
8 
2 
7 

65 
109 
10 
4 
59 
7 
16 

305 

T H S 
2 

. 
-
2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
4 

Yrd. Hz. Sınıfı 
. 
. 
-
-
4 
2 
6 

. 
11 
2 

. 
25 

TOPLAM 
2 0 
8 
2 
9 

69 
111 
16 
4 

7 0 
9 
16 

334 

Sorular 2, 3, 4: 
- 2004-2009 yılları arasında, Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yardımcı 
hizmet sınıfında çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate 
alınmaksızın gece bekçiliği, temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda 
istihdam edildikleri ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları 
gerekçesi ile kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda yapılan 
işlemler nelerdir? 
- Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan özürlü personelin çalışma 
koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 
çalışma mevcut mudur? 
- Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin Bakanlığınıza bağlı merkez ve 
taşra teşkilatında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı olabilecekleri 
alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma 
mevcut mudur? 

Cevaplar 2.3.4; 
2004-2009 yılları arasında Bakanlığım, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına; çalıştırılan özürlü 
personel ile ilgili olarak, özür durumları ve raporları dikkate alınmaksızın gece bekçiliği, 
temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam edildikleri ve 
özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile şikâyet 
başvurusunda bulunulmamıştır. 

Bakanlığım, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca yardımcı hizmetler sınıfında çalışan özürlü 
personelin görevde yükselme sınavlarına katılarak, başarılı olmaları halinde, diğer hizmet 
sınıflarına geçişleri sağlanmaktadır. Özürlü personelin daha faydalı olabilecekleri 
alanlarda çalıştırılmalarına yönelik gerekli duyarlılık gösterilmekte, ulaşımlarını teminen 
platformlar ve geçişlerin uygun hale getirilmesi, uygun standartta koltuk alınması ve 
sağlık kurulu raporlarına göre daha rahat çalışabilecekleri servislerde görev yapmalarının 
temini gibi hususları da azami önem verilmektedir. 
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49. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, emekli astsubayların özlük haklarındaki fark
lılıklara ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül 'ün cevabı (7/8064) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖN^fcrterafmdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.05.2009 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Astsubay emeklileri arasında malul ve adi malul diye adlandırılan astsubaylar bilhassa 
"Adi Malul" tanımından rahatsız olmaktadırlar. 

Görev malulü bir astsubay emsalleri ile eş değer oranda haklara sahip iken.adi malul 
olarak adlandırılan emekli astsubaylar ise 19 yıllık hizmetleri olanlarla 15 yıllık hizmeti 
olanlar arasında fark gözetilmeksizin 700 TL maaşla hayatlarını idame ettirmeye 
çalışmaktadırlar. 

1.Malullük tanımları içinde "adi malul" tanımını kaldırarak malulen emekli olanları 
bir tanımda buluşturup aynı haklara sahip kılmayı düşünüyor musunuz? 

2. "Adi Malul" ifadesiyle adlandırılan gurup hali hazırda aldıkları ücretle 
geçinememektedirler.Bu emeklilerin şartlarını düzeltmek adına bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2009/7030/ND-ED. y> Haziran 2009 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 1 Haziran 2009 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8064-13447/29114 
sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'un TBMM Başkanlığına verdiği, Millî Savunma 
Bakanı tarafından cevap verilmesi talep olunan; 7/8064 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
EK-A'da sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKİ M.Vecdi GÖNÜL 
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin V Millî Savunma Bakanı 

Cevabı) 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AHMET DURAN BULUT TARAFINDAN VERİLEN 
7/8064 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayrımı 
gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir. Söz konusu teklifler; halen görevde bulunan 
subay, astsubay ve diğer personelin özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme 
yapılmasını içerecek şekilde gelişmeler doğrultusunda ihtiyaca göre hazırlanmaktadır. 
2. Emekli olan astsubaylara ilave 100 TL. artış sağlanması ve ikinci dereceden emekli olan 
astsubayların emekli aylıklarının 158 TL. iyileştirilmesine ilişkin ek göstergelerin düzenlenmesine 
yönelik tekliflerin yasalaştırılması faaliyetleri devam etmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

50.- Adana Milletvekili Recai Yıldırım 'in, Çukurova 'da barajlardan bırakılan suyun oluştur
duğu taşkınlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 
(7/8067) 

13/05/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 

Bilindiği gibi Adana'da geçtiğimiz günlerde baraj kapaklarının açılarak Seyhan ve Ceyhan 
nehir yataklarının taşması sonucu ekili alanlarda ve bahçelerde büyük zararlar meydana gelmiştir. 
Yaptığımız gezi ve incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre, Aslantaş, Çatalan ve Seyhan 
barajlarından 6 Mayıs'tan itibaren bırakılan su miktarının artırılması suretiyle Yüreğir, Seyhan, 
Karataş ve Ceyhan ilçelerimizi kapsayan yaklaşık 80 bin dekar alanda ciddi zararlar oluşmuştur. Bu 
zarar nedeniyle aileleriyle birlikte binlerce insanımız mağdur olmuştur. 

Bizzat gidip gördüğümüz yerlerde, narenciye bahçeleri sular altında kalmıştır. Karpuz, mısır, 
buğday gibi ekili alanlarda da aynı durum söz konusudur. Nehir yataklarının taşması sonucu tarımsal 
alanlarda biriken ve birkaç metre derinliği bulan su mevsimlik ürünlerin hasat edilme imkanını 
ortadan kaldırmıştır. Narenciye bahçelerindeki suyun geri çekilmesinin ise günlerce sürebileceği ve 
bu yüzden yıllarca verilen emek sonucu kurulan bahçelerdeki meyve ağaçlarının çürüyeceği endişesi 
yaygındır. Ziyaret ettiğimiz üretici hemşehrilerimiz büyük bir üzüntü içerisindedirler. Çünkü bin bir 
emekle, milyarlarca lira harcanarak kurulan bahçelerden ve ekilen tarlalardan ürün alma imkanı 
kalmamıştır. 

Şimdi üreticilerimiz kara kara düşünmektedirler. Emeklerini unutan üretici, çiftçi 
hemşehrilerimiz, ailesinin geçimi için umut bağladığı bahçesinin, tarlasının hasat edilemez hale 
dönüşmesi yüzünden borçlarını nasıl ödeyeceklerinin çaresizliğini yaşamaktadırlar. Mağdur 
hemşehrilerimiz şimdi, kendi inisiyatifleri dışında uğradıkları mağduriyetin giderilmesini, 
zararlarının tazminini beklemektedir. 
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Çukurova'da yaşanan bu felaketin sebebi olarak Devlet Su İşleri sorumlu tutulmaktadır. 
Edindiğimiz bilgilere ve vatandaşlarımızın bize aktardıklarına göre; barajlardaki su miktarı tehlike 
arzetmeye başlayınca kapaklar açılarak nehir yataklarına bırakılmıştır. Bu uygulamanın aslında daha 
uzun günlere yayılması gerekirken 2.5 güne sığdınldığı ve bu yüzden taşkınların oluştuğu 
kaydedilmektedir. Burada büyük bir hesap hatası yapıldığı görülmektedir. Bir köylü vatandaşımız, 
dağlardaki karın erimeye başladığını ve o günlerde yağışlı bir havanın hakim olduğunu belirterek, bu 
süreçte barajların kontrollü olarak daha erken açılması gerektiğini dile getinniştir. Bir başka 
vatandaşımız da DSİ'den bir şube müdürünün bizzat kendisini arayarak Kayseri'deki hava durumunu 
sorduğunu belirtmiştir. Anlaşılan o ki; meydana gelen felakete Meteoroolji'den yeterince 
yararlanmayan/yararlanamayan bir kurumun iş bilmezliği sebep olmuştur. Burada her halükarda 
kurumlar arası iletişimin de eksikliği ya da yokluğu da dikkat çekmektedir, özetle, yaşanan felaketin 
makul bir açıklaması görülmemektedir. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Çukurova'daki adı geçen ilçelerimiz sınırlarında yaşanan felaketle ilgili olarak DSİ'nin 
dolayısıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nm sorumluluğu ne düzeydedir? 

2- DSÎ'nin, dolayısıyla ilgili Bakanlığın bu felakete sebep olan hataları, kusurları nelerdir? 

3- Bölgemizdeki binlerce üreticiyi mağdur eden felaketle ilgili olarak bir soruşturma açılmış ya 
da açılacak mıdır? 

4- Yaşanan felakette kendi kusurları olmayan çiftçilerimizin, üreticilerimizin muhatap kaldığı 
zararların tazmini konusunda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği 
ve planlaması nasıldır? 

T.Cı 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BMl.O.OO.OO/610.01-389 08/07/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlığın 08.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-2497 sayılı yazısı. 

yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Recai YILDIRIM' m, 7/8067 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, • cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

'. Dr. YfeTrcl-EROĞLU Prof. 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN RECAİ YILDIRIM' İN 
7/8067 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Çukurova'daki adı geçen ilçelerimiz sınırlarında yaşanan felaketle ilgili 
olarak DSİ 'nin dolayısıyla Çevre ve Orman Bakanlığı 'nin sorumluluğu ne düzeydedir? 

SORU 1, DSİ' nin, dolayısıyla ilgili Bakanlığın bu felakete sebep olan hataları, 
kusurları nelerdir? 

. SORU 3. Bölgemizde binlerce üreticiyi mağdur eden felaketle ilgili olarak bir 
soruşturma açılmış ya da açılacak mıdır? 

CEVAP 1,2,3. Barajların işletme programlan, baraj yağış alanındaki uzun yıllara ait 
hidrolojik ve meteorolojik veriler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Barajlar, işletme 
kıstasları ve yıllık işletme programlarına uygun olarak memba ve mansap şartlan dikkate 
alınarak işletilmektedir. 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji Oenel Müdürlüğünden alınan günlük ve 
haftalık yağış tahminleri, havzadaki kar yükü ve akım gözlem istasyonundan alınan veriler 
birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirler alınmakta ve bu suretle olası taşlan zararlarının 
minimize edilmesine çalışılmaktadır. 

SORU 4. Yaşanan felakette kendi kusurları olmayan çiftçilerimizin, üreticilerimizin 
muhatap kaldığı zararların tazmini konusunda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Varsa 
çalışmanın içeriği ve planlaması nasıldır? 

CEVAP 4. Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca; 2090 sayılı Kanun çerçevesinde 
çalışmalara başlanmış olup, Kanunda belirtilen şartlan taşıyan çiftçilerin, ti Hasar Tespit 
Komisyonu tarafından belirlenmesine müteakip, nakdi yardı yapılması öngörülmektedir. 
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51.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol 'un, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8069) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. ^ f 

s Kemal Anadol 
izmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2002 yılında 2.275 bin ton olan kütlü pamuk 

üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 1,8 milyon tona gerilemiştir. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 2008 Yılında Tarım Raporuna göre, girdi fiyatları yüzde 33 

artmasına karşın, 2008 yılında Ege pamuğunun fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında 

düşmüştür. Aynı raporda en fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünün pamuk olduğu tespitine yer 

verilmiştir. TZOB tarafından yapılan bu çalışmada, pamuk için yapılan hesaplamalarda, 

mazot alım gücünün yüzde 45,8 oranında, gübre alım gücünün ise yüzde 70 oranında düştüğü 

ortaya çıkarmıştır. Koşullar böyle iken, 2008 yılı prim ödemeleri hala yapılmamıştır. 2008 yılı 

prim ödemelerinin yüzde 10 kesinti yapılmadan derhal ödenmemesi durumunda, çiftçilerimiz 

üretim güçlerinin büyük bir bölümünü yitireceklerdir, öte yandan bu durum, pamuk ekim 

alanlarının daralmasına, dolayısıyla Ege bölgesinin de ürün deseninin olumsuz etkilenmesine 

neden olmaktadır. Pamuk Türkiye ekonomisi açısından en önemli sektörlerden biri olan 

tekstil sektörünün temel girdisidir. Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar, Türkiye'nin 

milyarlarca dolar pamuk ithalatı yapması sonucunu doğurmuştur. Ege bölgesi hem pamuk 

üretiminin yapıldığı hem de tekstil sektörünün yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Bu 

açıdan yanlış politikalardan yalnızca çiftçiler değil, yüzbinlerce işçi de olumsuz 

etkilenmektedir. Soruna bütüncül yaklaşılması durumunda hem pamuk üreticileri 

çiftçilerimiz, hem de tekstil sektörünün sorunları giderilebilecektir. Bu çerçevede; 
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1. 2008 yılı pamuk prim ödemelerinin hangi tarihte yapılması planlanmaktadır? 2008 yılı 
pamuk primlerinden yüzde 10 kesintinin kaldırılması düşünülmekte midir? 
Çiftçilerimizin pamuk ekimine başlamadan önce, prim ödemelerinin 
başlatılmamasının gerekçeleri nedir? 

2. Pamuk üretimini artırmak ve ithalatı azaltmak amacıyla, 42 krş/kg olarak belirlenmiş 
olan 2009 yılı primlerinin 55 krş/kg olarak belirlenmesi düşünülmekte midir? 

3. Ziraat Bankasında borçlarını yapılandıran çiftçilerimizin, banka takip sistemine dâhil 
edilerek, diğer kredi olanaklarından yararlandırılmadığı doğru mudur? Eğer doğru ise, 
Ege Bölgesinde kaç çiftçimiz banka takip sistemi içinde olduğu gerekçesi île diğer 
kredi olanaklarından yararlandırılmamaktadır? Borcunu ödeme iradesi ve eylemi 
içinde olan çiftçilerin kara listeye 'alınmasının gerekçeleri nedir? Bu durum, 
çiftçilerimizin üretim güçlerini tamamen yitirmelerine neden olmaz mı? 

4. Yerli pamuk kullanımının özendirilmesi amacıyla, yerli pamuk kullanan sanayicilerin, 
elektrik desteği, SKK prim indirimi gibi unsurlarla desteklenmesi için girişimde 
bulunulması düşünülmekte midir? 

5. Pamuk ekim alanlarının ve üretiminin artırılması, konfeksiyon ve tekstil sektörünün 
ihtiyacının yerli pamukla sağlanması, konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır ve 
hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir? 

TC. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-2966 30 Temmuz 2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1Ö.00.02-7/8069-13534/29361 sayılı yazı. 
b) 08.06.2009 tarihli ve B.02.0JCKG.0.12/106-148-24/2479 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'a ait 7/8069 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. /*. J? 

_ „ . „ _ . Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7/8069 IsaKKl 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :KemaI ANADOL 

İzmir Milletvekili 
Esas No :7/8069 

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2002 yılında 2.275 bin ton olan kütlü pamuk 
üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 1,8 milyon tona gerilemiştir. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 2008 yılında Tanm Raporuna göre, girdi fiyatları yüzde 33 
artmasına karşın, 2008 yılında Ege pamuğunun fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında 
düşmüştür. Aynı raporda en fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünün pamuk olduğu tespitine yer 
verilmiştir. TZOB tarafından yapılan bu çalışmada, pamuk için yapılan hesaplamalarda, 
mazot alım gücünün yüzde 45,8 oranında, gübre alım gücünün ise yüzde 70 oranında düştüğü 
ortaya çıkarmıştır. Koşullar böyle iken, 2008 yılı prim ödemeleri hala yapılmamıştır. 2008 yılı 
prim ödemelerinin yüzde 10 kesinti yapılmadan derhal ödenmemesi durumunda, çiftçilerimiz 
üretim güçlerinin büyük bir bölümünü yitireceklerdir, öte yandan bu durum, pamuk ekim 
alanlarının daralmasına, dolayısıyla Ege bölgesinin de ürün deseninin olumsuz etkilenmesine 
neden olmaktadır. Pamuk Türkiye ekonomisi açısından en önemli sektörlerden biri olan 
tekstil sektörünün temel girdisidir. Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar, Türkiye'nin 
milyarlarca dolar pamuk ithalatı yapması sonucunu doğurmuştur. Ege bölgesi hem pamuk 
üretiminin yapıldığı hem de tekstil sektörünün yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Bu 
açıdan yanlış politikalardan yalnızca çiftçiler değil, yüz binlerce işçi de olumsuz 
etkilenmektedir. Soruna bütüncül yaklaşılması durumunda hem pamuk üreticileri 
çiftçilerimiz, hem de tekstil sektörünün sorunları giderilebilecektir. Bu çerçevede; 

SORU 1) 2008 yılı pamuk prim ödemelerinin hangi tarihte yapılması planlanmaktadır? 2008 
yılı pamuk primlerinden yüzde 10 kesintinin kaldırılması düşünülmekte inidir? Çiftçilerimizin 
pamuk ekimine başlamadan önce, prim ödemelerinin başlatılmamasının gerekçeleri nedir? 
SORU 2) Pamuk üretimini artırmak ve ithalatı azaltmak amacıyla, 42 krş/kg olarak 
belirlenmiş olan 2009 yılı primlerinin 55 krş/kg olarak belirlenmesi düşünülmekte midir? 
SORU 3) Ziraat Bankasında borçlarını yapılandıran çiftçilerimizin, banka takip sistemine 
dâhil edilerek, diğer kredi olanaklarından yararlandırılmadığı doğru mudur? Eğer doğru ise, 
Ege Bölgesinde kaç çiftçimiz banka takip sistemi içinde olduğu gerekçesi ile diğer kredi 
olanaklarından yararlandırılmamaktadır? Borcunu ödeme iradesi ve eylemi içinde olan 
çiftçilerin kara listeye alınmasının gerekçeleri nedir? Bu durum, çiftçilerimizin üretim 
güçlerini tamamen yitirmelerine neden olmaz mı? 
SORU 4) Yerli pamuk kullanımının özendirilmesi amacıyla, yerli pamuk kullanan 
sanayicilerin, elektrik desteği, SKK prim indirimi gibi unsurlarla desteklenmesi için girişimde 
bulunulması düşünülmekte midir? 
SORU 5) Pamuk ekim alanlarının ve üretiminin artırılması, konfeksiyon ve tekstil sektörünün 
ihtiyacının yerli pamukla sağlanması, konusunda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır ve hangi 
önlemlerin alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Bakanlığımızca 2008 yılı ürünü kütlü pamuk, ayçiçeği, kanola, kolza, 
soya fasulyesi destekleme primi ödemeleri 21.04.2009 tarihinde başlamış olup, söz konusu 
ödemeler 17.06.2009 tarihi itibariyle 72 ilde tamamlanmıştır. Kütlü pamuk destekleme primi 
ödemelerinin tamamı ödenmek üzere T.C. Ziraat Bankasına aktarılmıştır. 

Çiftçilerimize 2008 yılı için yapılmakta olan bazı destekleme kalemlerinden 
31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak yayımlanan 30.01.2009 tarihli ve 
27126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Karan 
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kapsamında %10 kesinti yapılmaktadır.Ülkemizde pamuk ekimi bölgelere göre değişmekle-
birlikte Nisan-Mayıs aylarında başlamaktadır, tilerden gelen icmallerin Bakanlığımıza 
intikalini müteakip ödemeler yapılmaktadır. 

5488 Sayılı Tarım Kanunun 17. maddesi ve 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, 
Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine 
Destekleme Primi ödenmesine Dair 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. 
Maddesi gereğince; yağlı tohumlu bitkilerde destekleme primi ödemeleri Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'nca bütçe imkanları çerçevesinde belirlenmektedir. 

Ülkemizde tekstil sanayi büyük bir gelişim göstermiştir. Tekstil sanayinin en önemli 
hammadde girdisi olan pamuğun yurt içi üretimden karşılanması amacıyla, 1998 yılından beri 
kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. 2007/12415 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri 2011 yılma kadar devam edecektir. 

Ayrıca, Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yeni Bölgesel Teşvik 
Paketi kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektörleri de desteklenecek sektörler arasında yer 
almıştır. Bu çerçevede bu sektörlere de vergi indirimleri ve kredi faiz destekleri 
uygulanacaktır. 
Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan cevabi görüş aşağıda yer 
almaktadır. 

Pamuk sektörüne yıllardır sağlanan destekler sonucu, bir yandan verimlilikte olumlu 
gelişmeler sağlanmış, diğer yandan da ekim alanlarında genişleme olmuştur. Yaklaşık yirmi 
yıllık süreçte pamuk ekim alanları 500 bin hektarlardan 740 bin hektara kadar genişlemiş, 
üretim miktarı da 550 bin ton-liften (1,5 milyon ton kütlüden) 970 bin ton-life (2006 
sezonunda 2,6 milyon ton kütlüye) kadar artmıştır. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörleri, ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olup, 
sanayi, üretim, istihdam ve ticaret alanında Ülkemize ciddi katkı sağlamaktadır. 

Bu denli önem arz eden söz konusu sektörlerin daha da geliştirilmesi ve yeni 
açılımların sağlanması amacıyla, Ülkemizde ilk kez bir sektörle; tekstil, hazır giyim-
konfeksiyon ve deri sektörümüzle ilgili Bakanlığımız koordinasyonunda bir strateji ve eylem 
planı hazırlanmıştır. 

Sektörün temel stratejik hammaddesini oluşturan pamuk ürünü Tekstil, Hazır giyim, 
Konfeksiyon ve Deri Sektörleri Strateji Planı kapsamına alınmıştır. Pamuk üretiminin 
artırılması ve sektörün pamuk ihtiyacının giderek daha fazla iç üretimle karşılanması, Strateji 
Planı'mn temel hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla da, Strateji 
Eylem Planı'nda "kütlü pamuk destekleme primi ödemesi miktarının uluslararası 
(DTÖ ve AB) yükümlülüklerimiz çerçevesinde artırılarak devam ettirilmesi, destekleme 
primi miktarının aynı yıla ait pamuk ekiminden önce belirlenerek ilan edilmesi" tedbirine yer 
verilmiştir. 

öte yandan, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri aracılığıyla geniş bir üretici kesimi 
Bakanlığımızın önemli bir hizmet sahasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Tariş-Pamuk, ve 
bağlı kooperatifleri aracılığıyla bölge pamuk üreticilerine hizmet sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin mali yönden bağımsız, 
piyasa koşullarında rekabet edebilir, ortaklan tarafından kontrol edilen ve ortaklarına hizmet 
ve fayda sağlamayı ön planda tutan kuruluşlar haline gelebilmesi amacıyla, 2000 yılında 
çıkartılan "4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanun" ile Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Yeniden 
yapılandırma dönemi süresince Tariş-Pamuk Birliğine özetle şu destekler sağlanmıştır; 

/ Pamuk Birliğinin de dahil olduğu Tariş Birliklerini, sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturabilmek amacıyla, personel kadrolarında yapacakları düzenlemeler için 
işten çıkarılan ve emekliye ayrılan toplam 4.026 adet personelin kıdem ve ihbar 
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tazminatlarını karşılamak üzere 43 Milyon TL tutarında Hazine kaynaklarından 
ödeme yapılmıştır. 

/ Birliklerin fınansal yapısının güçlendirilmesi için 01.05.2000 öncesine ilişkin 
DFİF borçlan Hazinece üstlenilip tasfiye edilmiştir. Bu kapsamda Tariş Pamuk 
Birliğinin 234,74 Milyon TL borcu silinmiştir. 

S Birliklere, yeniden yapılandırma döneminde, diğer banka ve fınans kurumlarının 
ticari kredi faiz oranlarına kıyasla belirgin bir faiz avantajı olan Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu'ndan kredi kullandırılarak, ürün alımı finansmanları 
desteklenmiştir. 

S Bu dönemde de Birliklerin ürün alımlarında karşılaştığı finansman sıkıntısı 
Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'ndan kullandırılan düşük faizli krediler ile 
giderilmiştir. Tariş Pamuk Birliğine 2000 yılından 2008 yılına kadar ertelemelerle 
birlikte kümülatif olarak 485 Milyon TL kredi kullandırılmıştır. 2008/2009 ürün 
alım sezonunda Tariş Pamuk Birliğinin önceki yıllarda kullandığı ve birlik 
üzerinde olan 142,6 Milyon TL tutarındaki kredinin vadesi 30.06.2009 tarihine 
uzatılarak finansman katkısı sağlanmıştır. 

V Yeniden yapılandırma dönemi içinde, ARIP (Tarım Reformu Uygulama Projesi) C 
Bileşeni dahilindeki "Kooperatif Hizmet Birimi" tarafından eğitim desteği 
verilmiştir. 

/ Finansmanı ARİP İkraz kaynaklarından sağlanmak suretiyle, Tariş'e mali ve idari 
konular başta olmak üzere teknik danışmanlık hizmeti satın alınmıştır. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine 
uygun olarak yönetilmeleri, piyasa koşullarında etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet 
gösterebilmeleri, rasyonel bir finansman yapısına kavuşmaları için 4572 sayılı Kanun ve 
ikincil mevzuatta değişiklik çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla hazırlanan Kanun 
Tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan cevabi 
görüş aşağıda yer almaktadır; 

2008/14489 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nda değişiklik yapan 2009/14804 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan kapsamında, Bankamızca 2009 yılında kullandırılan sübvansiyonlu 
kredilerin vadeleri, işletme kredilerinde 18 aydan 24 aya, yatınm kredilerinde 5 yıldan 7 yıla 
uzatılmıştır. Bu Karar uyannca aynca, önceki dönemlerde Bankamızca kullandınlan/ertelenen 
sübvansiyonlu kredilerin vadelerinin, işletme kredilerinde 24 ayı, yatınm kredilerinde 7 yılı 
aşmayacak şekilde yeniden belirlenmesi imkânı da tanınmıştır. 

Bu kapsamda, normal hesaplarda kayıtlı borcu bulunan üreticilerimizin talepleri 
halinde Bankamızca vade uzatımı yapılmakta olup, söz konusu üreticilerimize ilişkin T.C. 
Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu ve benzeri kurumlara, herhangi bir olumsuz bilgi 
gönderilmemekte, dolayısıyla borçlannın vadesi uzatılan üreticilerin yeni kredi talepleri de 
değerlendirilmeye alınmaktadır. 
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52.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür 'ün, Serinhisar, Beyağaç, Tavas, Bekilli, Kale, Günay, 

Çivril, Çardak, Çameli, Çal, Buldan, Baklan, Bozkurt, Akköy ve Acıpayam ilçelerinin sosyo-ekono-
mik durumuna ilişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'in cevabı (7/8071), 
(7/8072), (7/8073), ((7/8074), 7/8075), (7/8076), (7/8077), (7/8078), (7/8079), (7/8080), (7/8081), 
(7/8082), (7/8083), (7/8084), (7/8085) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili SERİNHİSAR ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır 
döngüsünü kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının 
geliştirilmesi ve uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler itibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada SERİNHİSAR ilçesi 207. sırada yer almaktadır. Tüm bu 
veriler SERİNHİSAR ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi 
gerisinde olduğunu göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

.9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma vat mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

'ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili BEYAĞAÇ ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada BEYAĞAÇ ilçesi 516. sırada yer almaktadır. Tüm bu 
veriler BEYAĞAÇ ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde 
olduğunu göstermektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak, ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 

* harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu orari~nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma va'r mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

-•ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizİi ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile İlçeleri ya kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili TAVAS ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada TAVAS ilçesi 403. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
TAVAS ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var. 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

- 2 4 6 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi Özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

w^ALİ Rıza ERTEMÜR\ 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili BEKİLLİ ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada BEKİLLİ ilçesi 455. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
BEKİLLİ ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 
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1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu. kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- Üçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda.yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

~ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, ta'rım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha "da~ 
artmaktadır. 

Denizli ili KALE ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada KALE ilçesi 522. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
KALE ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili Öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahâlle-köy ve okul sayıiı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma vaY mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

r-
^ALİ Rıza ERTEMÜR 

Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili GÜNEY ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve ilçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada GÜNEY ilçesi 496. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
GÜNEY ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? Öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma vâr mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir. Özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsa) 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili ÇİVRİL ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ye İlçeler itibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada ÇİVRİL ilçesi 368. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
ÇİVRİL ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

"ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir. Özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili Çardak ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada Çardak ilçesi 200. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
Çardak ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 
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1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde,' son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

İÜ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili ÇAMELİ ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada ÇAMELİ ilçesi 709. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
ÇAMELİ ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili Öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, İlçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

U-! Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir. Özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikjer her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili ÇAL ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü kırmak 
için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya 
konulması kaçınıJmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada ÇAL ilçesi 385. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
ÇAL ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu Ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

'ALİ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi,' tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili BULDAN ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke, genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada BULDAN ilçesi 256. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
BULDAN ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan bekle, mahalle-köy ve okul sayısrı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili BAKLAN ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada BAKLAN ilçesi 490. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
BAKLAN ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

259-
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- işsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

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

Saygılarımla. 

-ALİ Rıza ERTEMÜR ' 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 
w Denizli ili BOZKURÎ ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada BOZKURT ilçesi 235. sırada yer almaktadır. Tüm bu 
veriler BOZKURT ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde 
olduğunu göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? Öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 
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5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- işsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

±\ Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve'turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir. Özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili AKKÖY ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir.. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada AKKÖY ilçesi 315. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler 
AKKÖY ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu 
göstermektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulürtmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? Öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 
projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayrsı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programlan var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konuslmda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Denizli Milletvekili 

Denizli ilimiz sahip olduğu sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ile ülkemizdeki 
önemli kentlerimizden biridir, özellikle, pamuk ve tekstil sektöründe dünyaca tanınan 
bir üne sahiptir. Tüm bu potansiyeline rağmen Denizli merkezi ile ilçeleri ve kırsal 
kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da 
artmaktadır. 

Denizli ili ACIPAYAM ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe 
bulunmakta, bu sıralamada ACIPAYAM ilçesi 443. sırada yer almaktadır. Tüm bu 
veriler ACIPAYAM ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadol.u 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde 
olduğunu göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta 
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu 
branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen 
ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var 
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? öğretmeni 
bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir? 

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, 
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, 
hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, 
kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir? 

[. • 

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli 
atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu 

• projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı 
harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir? 

- 2 6 4 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı 
nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü 
kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var 
mıdır? Nelerdir? 

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir? 

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu 
kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet 
göstermektedir? 

9- İşsizlik oranı konusunda yapilan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir? 

10-Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu 
bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

f x ı i m 
SAYİ :B.02.1.DPT.0.09.02^-^ j l^>^\ 
KONU .Denizli İline Ait Soru / 

* Önergeleri ' 

TÜRKİYE BÜYOK MİLLET MECLİSİ BASKANUGI'NA 
İLGİ: Turklya Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'n in; 

s) 4.6-2009 tarihli v* KAN.KAR.MD. A01. O.GNS.0.10.00.02.BÛZ1-1?539/ 29366 sayılı, 
b) 4.8.2009 tarihli V« KAN.KAR.MD. AOL O.GNS.0.1Û.00.02.BOZ2.-13540/ 29367 »aylll, 
G) 4.6.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01. O.GNS.0.10.00.02.80Z3.-13541/29368 sayılı. 
d) 4.6.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.O.10.00.02.6074-13542/29369 «ayılı, 
e) 4.8.2009 tarihi ve KAN.KAR.MD. A01.0.GN8.0.10.00.02.807> 13543/29370 sayılı, 
f) 4.6.2009 tarihli w» KAN .KAR. MD, A01, 0.GNS.0.10.00.02,8076-13544/29371 sayılı, 
g) 4.6.2009 tarihli v« KAN.KAR.MD. A.01. 0.GNS.0.10.00.02.6077-13545/29372 sayılı, 
h) 4.8.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01. O.GNS.0.10.00.02.8Q7>13548/29373 sayılı, 
ı) 4.B.2009tarihliveKAN.KAR>MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02.807J-13547/29374sayilıl 
I) 4.6.2009 talihli ve KAN.KAR.MD, AOL O.GNS.0.10.00.02.BOgD-l3548/2Ö375 «ayılı, 
i) 4.6.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. AOL O.GNS.0.10.00.02.8061-13549/29376 sayılı, 
k) 4.6.2009 tarihli va KAN.KAR.MD. AOL O.GNS.0.10.00.02.8052-13550/29377 sayılı, 
I) 4.6.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. AOL 0.GNS.O.10.O0.O2.6083-13551/29378 sayılı, 

m) 4.6.2009 tarihli va KAN.KAR.MD. AOL O.GNS.O.10.00.02.60Ö4-13652/29379 sayılı, 
n) 4.6.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. AOL O-GNS.0.10.OO.O2.B0B6-13553/29380 sayılı 

yazılan. 

İlgide kayıtlı yazılar fc, Denizli ili ve ilçeleriyle ilgili olarak Denizli Müetvekili Sayın Ali Rıza 
ERTEMUR'ün yazılı soru önergelerinde belIrtBen hususlara ilişkin görüşlerimizin İletilmesi talep 
edilmektedir. 

Söz konusu soru önergesinde yar alan hususlara ilişkin flörtlerimiz ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi va gereğini arz ederim. 

Dr. Cevdet YILMAZ 
EK: İlgi yazılarla talep edilen bilgiler. D e v t e t B a k a n ı 
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EK:3-(devam) 2004-2008 YILLARI itİBARİ İLE SPOR 
SEKTÖRÜNDE YAPILAN YATIRIMLAR 

İLİ 
DENİZLİ 

-

YER 
BULDAN 

BULDAN 

SARAYKÖY 

SARAYKÖY 

ÇARDAK 

ÇİVRİL 

ÇİVRİL 

ÇİVRİL 

TAVAS 

TAVAS 

TAVAS 

GÜNEY 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

ÇAL 
ÇAL 
GÜRPINAR 

HONAZ 

BEYAĞAÇ 

BEYAĞAÇ 

IRGILLI 

YATAĞAN 

PROJENİN ADI 
BULDAN ANT.SPR.SAL. 

BULDAN ANT.SPR.SAL. 

SARAYKÖY ANT. SPR. SAL. 

SARAYKÖY ANT. SPR. SAL. 

ÇARDAK BLD. ATIŞ POLİGONU 

ÇİVRİL BELEDlYESl FUTBOL VE 
BASKETBOL SAHASI YAPIMI 
ÇİVRİL BELEDİYE BŞKANLIĞINA 
AHMETÇİK MEVKİİNE SPOR SALONU 
YAPILMASI İÇİN 
MESİRE ALANI VE SPOR 
TESİSLERİNDE BULUNAN ÇİM 
SAHAYA TRİBÜN VE SOY. OD. 
YAPIMI ÇİVRİL BELEDlYESl 
ANTRENMAN SPOR SALONUl-TAVAS 
TAVAS ANT.SP.SAL. (KESİN 
HAKEDİS) 
TAVAS ANT.SPR.SAL. 
İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÜNEY 
İLÇESİNDEKİ VOLEYBOL VE 
BASKETBOL SPOR TESİSLERİNİN 
TAMAMLANMASI İÇİN 
İL MÜDÜRLÜĞÜNE YARI OLİMPİK 
YÜZME HAVUZUNUN 
TAMAMLANMASI İÇİN 
13 ADET BASKETBOL SAHASI YAPIMI 
DENİZLİ BELEDlYESl 
DOKUZKAVAKLAR MAHALLESİ SPOR 
SALONU YAPIMI DENİZLİ BELEDlYESl 
ÇAL ANT.SP.SAL. 
PAF TAKIMI İÇİN TRİBÜN YAPILMASI 
ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI 
GÜRPINAR BELEDlYESl 
5 AD. BASKETBOL SAHASI YAPIMI 
HONAZ BELEDlYESl 
BEYAĞAÇ BELEDlYESl BASKETBOL 
VOLEYBOL SAHASI YAPIMI 
BEYAĞAÇ BELEDlYESl TENİS KORTU 
YAPIMI 
IRGILLI BELEOİYESI YÜZME HAVUZU 
YAPIMI 
YATAĞAN BELEDlYESl SENTETİK 
HALI ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI 
YAPIMI 

FAALİYETE GEÇİŞ 
TARİHİ 

2004 

2005 

2004 

2005 

2005 

2008 

2005 

2007 

2006 

2008 

2005 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 
2007 
2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

- 2 7 1 -
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EK: 3 - (devam) OKUL VE DERSLİK SAYILARI 
4 . 8 . 2009 

İLÇE ADI: ACIPAYAM 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

OKUL ADI 

Aliveren Köyü l.ö.O. 
Osman Manisalı l.ö.O 
Eskiköy l.Ö.O. 
Danveren l.ö.O. 
Karahöyük l.ö.O. 
Gölcük l.Ö.O. Pansiyonu 

DERSLİK 
SAYISI 

4 
18 
8 
8 
2 

100 Öğrenci 
kapasiteli 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2005 
2005 
2007 
2007 
2008 
2009 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 
BİTTİ 
BİTTİ •• 
BİTTİ 
BİTTİ 
BİTTİ' 

İLÇE : ACIPAYAM 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO OKUL ADI 

Dedebağ l.Ö.O, 
Akalan Fatih l.Ö.O. 
Yeşilyuva Anaokulu 

DERSLİK 
SAYISI 
_ 8 

12 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 
22.06.2009 
30.06.2009 
İHALE 
AŞAMASıNDA 

AÇIKLAMALAR 

DEVAM EDİYOR 
DEVAM EDİYOR 
İHALR 
AŞAMASINDA 

İLÇE ADI: ÇİVRİL 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

2 

İLÇE Al 
SON BE 
S.NO 

~~İ" 
İLÇEAJ 

SO 
S.NO 

1 
2 

OKULADI 

Kiralan İ.Ö.O. 
Irgılh l.Ö.O. 

DERSLİK 
SAYISI 

12 
18 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2005 
2003 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ ' 
BİTTİ 

) I : ÇİVRİL 
Ş YIL İÇERİSİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
OKUL ADI 

Kızılcasöğüt l.Ö.O. 

31 : SARAYKÖY 
N BEŞ YIL İÇERİSİNDE T, 
OKUL ADI 

Çıraklık Eğitim Merkezi 
Sarayköy Anaokulu 

DERSLİK 
SAYISI 

8 

\MAMLANAN 
DERSLİK 
SAYISI 

8 
5 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 
15/10/2009 

OKUL VE DERS 
OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2004 
2003 

AÇIKLAMALAR 

DEVAM EDİYOR 

JLİK SAYISI 
AÇIKLAMALAR 

BİTlI 
BİTTİ 

İLÇE ADI: TAVAS 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

1 . 
2 

OKUL ADI 

Yorga İ.Ö.O. 
Karahisar İ.Ö.O. 

DERSLİK 
SAYISI 

12 
24 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2008 
2008 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 
BİTTİ' j 

- 2 7 2 -
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İLÇE ADI: ÇAMELİ 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

~~ 1 
• 2 

OKUL ADI 

Yaylapınar l.ö.O. 
Bıçakçı 1ÖO Tadilat ile 
pansiyona dönüşümü 

DERSLİK 
SAYISI • 

8 
100 öğrenci 
kapasiteli 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2006 
2008 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 
BİTTİ 

İLÇE ADI: SERİNHİSAR 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

1 
2 

3 

OKUL ADI 

Serinhisar Anaokulu 
Yatağan Cumhuriyet 1.00 
Ek Bina 
Kocapınar l.ö.O. 

DERSLİK 
SAYISI 

4 
3 

10 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2008 
2008 

2005 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 
BİTTİ 

BİTTİ-

İLÇE ADI: BULDAN 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 

S.NO 

2 

OKUL ADİ 

Yenicekent M.Aktan Lis. 
Kadıköy l.ö.O. 

İLÇE ADI: HONAZ 
SON BES YIL İÇERİSİNDE Ti 

S.NO 

1 

~ 2 
İLÇE Al 
SON BE 
S.NO 

1 

OKUL ADI 

Adil Akan 1ÖO Kapalı 
Spor Salonu 
Kaklık Î.Ö.O. 

) I : HONAZ 
Ş YIL İÇERİSİNDE İNŞAJ» 
OKUL ADI 

Honaz Atatürk l.ö.O. 

DERSLİK 
SAYISI 

6' 
8 

CAMLANAN 
DERSLİK 
SAYISI 

10 

ıTI DEVAM El 
DERSLİK 
SAYISI 

18 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2004 
2007 

OKUL VE DERS 
OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2005 

2006 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 
BİTTİ 

»LİK SAYISI 
AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 

BİTTİ 

)EN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 
15.06.2009 

AÇIKLAMALAR 

DEVAM EDİYOR 

İLÇE ADI:BABADAĞ 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO 

1 

İLÇE Al 
SON BE 
S.NO 

1 

2 

OKUL ADI 

Mollaahmetler l.ö.O. 

) I :ÇAL 
Ş YIL İÇERİSİNDE TAMA 
OKUL ADI 

Ortaöğretim Pansiyonu 

Yeşilyurt Anaokulu 
(onarımla dönüşüm) 

DERSLİK 
SAYISI 

10 

MLANAN OKI 
DERSLİK 
SAYISI 

100 öğrenci 
kapasiteli 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2006 

JL VE DERSLİK 
OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2008 

2007 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 

SAYISI 
AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 

BİTTİ • 

-273 
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İLÇE ADI: ÇAL 
SON BEŞ YİL İÇERİSİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO 

~~ 1 

OKUL ADI 

Çal Cumhuriyet I.frO. 

DERSLİK 
SAYISI 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 
15.10.2009 

AÇIKLAMALAR 

DEVAM EDtYOR 

İLÇE ADI: KALE 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO 

î 

2 

3 

4 

OKUL ADI 

Mustafa Şipar İ.Ö.O. 

Ortaöğretim Pansiyonu 

Ya-tu Hürriyet I.Ö.O. 

özlüce I.Ö.O. 

DERSLİK 
SAYISI 

18 

288 öğrenci 
kapasiteli 

12 

10 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHÎ 

2008 

2008" 

2ÖÖ4 

2005 

AÇIKLAMALAR 

BlTTl 

BİTTİ 

BlTTİ 

BİTTİ 

İLÇE ADI: BEKİLLİ 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANAN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO OKUL ADI 

ilköğretim Pansiyonu 

DERSLİK 
SAYISI 

100 Öğrenci 
kapasiteli 

OKULUN 
BİTİŞ TARİHİ 

2008 

AÇIKLAMALAR 

BİTTİ 

İLÇE ADI: BAKLAN 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO 

1 

OKUL ADI 

Beyelli KavaklarTOC) 

DERSLİK 
SAYISI 

OKULUN 
BtTtŞ TARİHİ 
15/09/2009 

AÇIKLAMALAR 

DEVAM EDİYOR 

İLÇE ADI: BOZKURT 
SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN OKUL VE DERSLİK SAYISI 
S.NO OKUL ADI 

Ortaöğretim Pansiyonu 

Kapalı Spor Salonu 

DERSLİK 
SAYISI 

200 öğrenci 
kapasiteli 

OKULUN 
BİTÎŞ TARİHİ 
İ 5/07/2009 

AÇIKLAMALAR 

DİVAMEbİYÖR^ 

İHALE 
AŞAMASINDA 

EK. 3- (devam) Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu ve 
Huzurevi Projeleri 

Denizli ili ve ilçelerinde son beş yıl içinde temeli atılan, yapımına 
devam edilen veya tamamlanan çocuk yuvası ve huzurevi 
bulunmamakla birlikte il merkezinde inşaatı devam eden 
yetiştirme yurdu projesinin 2009 yılı Eylül ayı içerisinde 
bitirilmesi planlanmaktadır. 
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EK: 3-(devam) Denizli ilinde Kütüphanelerin Durumu 
II 

Denizli 

-

-

ilçe 

Acıpayam 

Acıpayam 

Acıpayam 

Acıpayam 

Akköy 

Babadağ 

Baklan 

Bekilll 

Beyağaç 

Bozkurt 

Buldan 

Buttan 

Cal 

Çal 
Çardak 

Çivril 

Güney 

Honaz 

Honaz 

Kale 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Sarayköy 

Serinhisar 

Tavas 

Tavas 

Tavas 

Tavas 

Bucak 

Dedebaö 

Kelekçi 

Yeşllyuva 

Yenlcekent 

Akkent 

Kaklık 

Bahçelievler 

Uzunpınar 

Kızılca 

Kızılcabölük 

Konak 

Kütüphane Adı 

Acıpayam İlçe Halk Kütüphanesi Müd. 

Dadebafl Halk Kütüphanesi 

Kelekçi Halk Kütüphanesi 

Yeşllyuva Hak Kütüphanesi 

Akköy Şehit Veli öztûrk İlçe Halk Kütüphanesi 

Babadağ İlçe Halk Kütüphanesi 

Baklan İlçe Hak Kütüphanesi 

Bekilli İlçe Halk Kütüphanesi 

Beyağaç llça Halk Kütüphanesi 

Denizli Bozkurt İlçe Halk Kütüphanesi 

Buldan Ali Haydar Akın İlçe Halk Ktp.si Müd. 

Yenlcekent Halk Kütüphanesi 

Çal İlçe Halk Kütüphanesi 

Akkent Halk Kütüphanesi 

Çardak İlçe Halk Kütüphanesi 

75. Yıl Çivril İlçe Halk Kütüphanesi Müd. 

Güney llça Halk Kütüphanesi 

Honaz ilçe Halk Kütüphanesi 

Kaklık Halk Kütüphanesi 

Kale İlçe Halk Kütüphanesi 

Denizli Uçanabaşı Halk Kütüphanesi 

Denizli İl Halk Kütüphanesi Müd. 

Bahçelievler Halk Kütüphanesi 

Uzunpınar Halk Kütüphanesi 

Sarayköy İlçe Halk Kütüphanesi Müd. 

Serinhisar 100. Yıl İlce Halk Ktp.si 

Tavas İlçe Halk Kütüphanesi 

Kızılca Halk Kütüphanesi 

Kızılcabölük Halk Kütüphanesi 

Konak Halk Kütüphanesi 

Durumu 

Açık 

Açık 

Açık 

Geçici Kapalı 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Acık 

Açık 

Acık 

Açık 

Açık 

Açık 

Acık 

Açık 

Açık. 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Acık 

EK: 3 (devam) 
2004-2008 YILLARI ARASINDA DENİZLİ İLİNDE 7269 
SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE AFET İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLER 

YILLAR 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

EVtNİ YAPANA YARDIM 
YÖNTEMİYLE YAPILAN İSLER 

54 KONUT 
43 KONUT 
15 KONUT 
47 KONUT 
118 KONUT 

İHALE YÖNTEMİYLE 
YAPİLAN İŞLEJR 

1 ALTYAPİ PROJESİ 
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EK:5- Okulların İnternet Erişimleri 

MERKEZ 

ACIPAYAM 

AKKÖY 

BABADAĞ 

BAKLAN 

BEKİLLİ 

BEYAĞAÇ 

BOZKURT 

BULDAN 

ÇAL 

ÇAMELİ 

ÇARDAK 

ÇİVRİL 

GÜNEY 

HONAZ 

KALE 

SARAYKÖY 

SERİNHİSAR 

TAVAS 

Toplam Okul 
Sayısı 

146 

46 

6 

9 

7 

8 

7 

6 

25 

18 

20 

9 

45 

9 

19 

19 

17 

12 

50 

İnternet Erişimi 
Olmayan 

Okul Sayısı 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

1 

1 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

Okulların 
İnternetten 

Faydalanma 
Oranı 
% 100 

%96 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 . 

%80 

% 100 

%95 

% 89 

%93 

%78 

% 100 

%89 

% 100 

% 100 • 

% 100 
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EK: 6-
2007 ve 2008 yıllarında nüfusu 10 binin altında bulunan belediyelerin altyapı 

ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 
(BELDES) uygulanmıştır. Proje kapsamında, İçme suyu, yol, içme suyu arıtma, 
kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık bertarafı ve geri kazanımı konularındaki yapım, 
tesis geliştirme, bakım-onarım gibi yatırımlara destek sağlanmıştır. 

Proje kapsamında, 2007 yılında 2.556 belediyeye 333,5 milyon TL ve 2008 
yılında 2,553 belediyeye 300 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen 
toplam ödenek büyüklüğü 633,5 milyon TL'dir. 

BELDES projesi kapsamında Denizli ili ilçelerine 2007 yılında toplam 
9.759.707 TL ve 2008 yılında 8.488.014 TL kaynak aktarılmıştır. 

Denizli - ilçeler Bazında ödenek Dağılımı 

SIRA NO 

i 2 
i 3 
i 4 

r s~ 
I 6 
r 7 
r~r [ ~ 9 

r 
r _ . n n 
r 
I r~ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

iö 
11 
^2 
13~ 
14 
15 
10 
17 

19 

İL 

i DENIZLI 
[DENİZLİ 
İ DENİZLİ 
j DENİZLİ 
["DENİZLİ 
[DENİZLİ 
fDENM.1 
| DENİZLr 
["DENİZLİ '" 
IDENŞLI 
[DENİZLİ '"' 
| DENİZLİ 

İLÇE 

ACIPAYAM 
"ÂKKÖY "~ 
BABADAĞ 
BAKLAN 

[lEKİLÖ 
BEYAĞAÇ 
BÖZKÜRT 
BULDAN 
ÇAL 
ÇÂMElF 
ÇARDAK 

HçİVRlL 

T r 
T r 

ÖDENEK (YTL) 
2ÖÖ7T 2Ö08 

1.526.526 S 1.192.200 
_ 186.062 T 171.115 

_ 136.111 f 108.984 
" 2 7 1 9 İ 0 " ! 259^16 

20M99 [ 186.684 
103:931 [" "88003 

[DENİZLİ 
TDINIZLI 
TDENİZO 
TDENİZÜ" 
"ı DENIZLI 
T DENIZLI 
TDENİZÜ" 

DENİZLİ 
[GÜNEY^ 

THONAZ 
"HKAIE 

230.984 I 
J0Î.7107 

[ 935.77TJ 
r j i o 3 : i 5 9 r 
["" 318.55ÖT 
f" 972.992 T 
r 1964.696 T 
f 242.704 T 

T 
581.825 
357.094 

[SARAYKÖY 
TSERİNHİSÂR 

TOPLAM 

355.160 
T ~ j 28;ei 8 
"I 1.036.205 
| 9.759JÖ7"[ 8.488.014 

199.787 
~ 90.092 

82X366 
92.915 

'289.365 
831.401 
219.166 
575.520 

733X594 
1.636.237 

35İİ38 
93.571 

"941980 

T 
T 
T 
T 

-279 
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Ayrıca, 2005 yılından itibaren İstanbul ve Kocaeli illeri hariç olmak üzere, 79 
ilde uygulamasına başlanan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDEŞ) 
Projesiyle; susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme 
suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine 
yönelik projelere destek sağlanmaktadır. 

Proje kapsamında, yol ve içmesuyu sorunu tamamlanmış illerde tarımsal 
altyapı projeleri de desteklenebilmektedir. Ayrıca, mülga Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden İl özel İdarelerine devredilen devam eden yol ve içmesuyu projeleri 
de desteklenmektedir. 

Proje için 2005 yılında 200 milyon TL, 2006 - 2007 yılında 2'şer milyar TL ve 
2008 - 2009 yıllarında 500'er milyon TL olmak üzere genel toplamda 5,2 milyar TL 
ödenek tahsis edilmiştir. 

Proje kapsamında Acıpayam, Akköy, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, 
Buldan, Çameli, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerine ait 
köyleri de kapsayacak şekilde Denizli iline tahsis edilen ödenek aşağıdaki tabloda 
görülmektedir: 

Denizli KÖYDEŞ ödenek Dağılımı (Cari Fiyatlar, Bin TL) 

İL 

DENİZLİ 

2005 
İ ÖDENEĞİ 

2.189 

2006 
ÖDENEĞİ 

21.798 

2007 
ÖDENEĞİ 

20.510 

2008 
ÖDENEĞİ 

4.184 

2009 
ÖDENEĞİ 

2.720 

EK: 7 

Denizli ilinde Denizli Merkez, Denizli Merkez Deri ve. Denizli 
Çardak Ömer Sabancı olmak üzere üç adet tamamlanmış 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Denizli Mermer 
OSB projesi ise 2009 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır. 
Ayrıca Denizli Merkez, Çivril, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas 
ilçelerinde tamamlanmış Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 
bulunmaktadır. Serinhisar ilçesinde ise bir adet devam eden 
KSS projesi bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi 
Sitelerinin kurulması için yerel yönetimler ve özel sektör 
temsilcisi kuruluşlar tarafından gerekli işlemler tamamlandıktan 
sonra kredi desteği almak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
başvuruda bulunulmaktadır. Gelen talepler bütçe imkanları, ilin/ 
ilçenin sanayi potansiyeli ve sanayi bölgesi ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmektedir. 
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EK: 8 

1) Genel Bütçe Kapsamında 2003-2008 yıllan arasında Denizli ili genelinde 
Kooperatiflere Yapılan Devlet Yardımı yaklaşık 6,5 milyon TL'dir. Merkez ilçe dışında 
kalan soru önergelerinde geçen ilçelerde ise aynı dönemde toplam 5,4 milyon TL 
kooperatiflere verilen destekler kapsamında ödeme yapılmış olup, detayları aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. 

Koop. Adı 
Çivril 
Tavas 

jÇal 
Çivril 
Tavas 
Baklan 
Çardak 

Proje. Konusu 
S.H.D. 0 6 4 Aile) 
Dam.Si2.Yet (50X4) 
Dam.SıS.Yet (50X4) 
Optik Renk-Çap PktTs (175 Aile) 
Dam.Sig.Yet (50X4) 
Daro.Sıe.Yet (50X4) 
Dam.Sıfi.Yet (40X5) 
TOPLAM (579 Aile) 

2003-2006 
67.000 

134.800 
815.513 

1.168.847 
1.398.103 

913.130 
— 

4.497.393 

2007 
— 
_ 

947.951 
947.951 

2008 20091 Toplam 
67.000 

134.800 
815.513 

1.168.847 
1.398.103 

913.130 
947.951 j 

5.445.344 

2) Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında ise 2003-2009 yıllan arasında 
Kooperatiflere Denizli ili genelinde yaklaşık 27,2 milyon TL tutarında proje uygulanmıştır. 
Bu rakamın ilçeler itibarıyla dağılımı aşağıdaki tablodan görülebilir. Aynca İşletme 
Sermayesi Programından 25 kooperatife 1.818.000 TL ve 2008 yılı 10 kooperatife 70.000 
kredi desteğinde bulunulmuştur. Böylece 4.016 aileye 7.158 büyük baş hayvan dağıtılmıştır. 

Koop. Adı 
Acıpayam 
Acıpayam 
Acıpayam 
Acıpayam 
Acıpayam 
Acıpayam 
Acıpayam 
Kale 
Kale 
Kale 
Kale 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Tavas 
Güney 
Güney 
Baklan 
Buldan _ 
Buldan 
Buldan 
Buldan 

Proje. Konusu 
SütSıâ. 1100X2) 
Süt Sığr. (50X2) 
Süt Sığr. (50X2) 
Süt Sığr. (100X2) (Tar.Kalk.) 
Süt Sıgr. (100X2) (Sulama) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sıgr. (68X21 
Süt Sıgr. (96X2) 
Süt Sıgr. (76X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sığr. (100X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 

_ŞütSıgr.C50X2i_ 
Süt Sıgr. (60X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (55X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (54X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sığr. (97X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (75X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 
Süt Sıgr. (100X2) 

2003-2006 
822.133 
538.489 
._ 

875.633 
— 

871.653 
906.253 
946.530 
— 

... 
— 
— 

469.182 

~922İ353 

2007 
— 

590.780 

387.780 

._.. 

5İ 1.780 
590.780 
673.180 
315.780 
635.180 
313.780 

— • — 

— 

2008 

663.617 
663.617 
663.617 
663.617 

643.617 
505.306 

...... 
320.000 

323.000 
395.306 
375.306 
375.306 

375.306 

375.306 
500.306 
375.306 
663.617 

2009 _ 

0 
670.000 

0 
633.400 

0 

414.664 
0 
0 

• •• - -

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

315.900 
0 

Toplam 
822.133 
538.489 
590.780" 

1.333.617 
663.617 

1.297.017 
663.617 
875.633 
802.444 
643.617 
505.306 
871.653 
906.253 
946.530 
511.780 
590.780 
673.180 
635.780 
635.180 
636.780 
395.306 
375.306 
375.306 
469.182 
375.306 
922.353 
375.306 
500.306 
691.206 
663.617 
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Buldan 
Buldan 
Bozkurt 
Çal 
Çivril 
Çivril 
Akköy "" 
Akköy 
Çameli 
Çameli 

Süt Sıftr. (78X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (78X2) 
Süt Sıgr. (69X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. 000X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 
Süt Sıgr. (110X2) 
Süt Sıgr. (50X2) 

TOPLAM (3.129 Aile) 

.. 642.742 

7.798.171 

597.280 

5.251.3*0 

515.306 
375.306 
515.306 

663.617 
375.306 
375.306 
713.617 

375.306 
11.471.220 

0 
_ . . o 

o 

0 
327.500 

0 
o 
0 

2.361.464 

515.306 
375.306' 
515.306 
642.742 
597.280 
663.617 
702.806 
375.306 
713.617 
375.306 

27.202.235 

EK : 9 - İşsizlik Oranı 
Ülkemizde işgücü piyasasına ilişkin veriler Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜIK) tarafından her ay üçer aylık dönemler halinde 
yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketlerinde (HİA) yer almaktadır. 
HİA verileri 2004 yılından itibaren Düzey 1 ve Düzey 2'ye göre 
yayınlanmaya başlanmıştır. Ancak, HİA sonuçları il bazında 
mevcut değildir. Buna karşın,. Denizli ilini kapsayan TR32 
(Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde işsizlik oranı 2008 yılında 
yüzde 10,8 olarak gerçekleşmiştir. 
EK: 10 

"ilçelerin Sosyo-Ekortomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması-2004" çalışmasında, 
ilçelerin ekonomik ve sosyal açılardan gelişme düzeyi, dışsal müdahalede bulunulmadan 
tamamen objektif ve istatistiki ilişkilere dayalı bir teknik analiz çerçevesinde ortaya çıkan bir 
bileşik endeks oluşturularak elde edilmiştir. Son olarak 2004 yılında yapılan araştırmada ülke 
genelinde 872 ilçe kapsanmış, 32 değişken kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda ilçeler sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından kendi 
içlerinde benzerlik, birbirleri arasında ise farklılık gösteren kademeli 6 homojen gruba 
ayrılmıştır. 

Ülkemizde çok sayıda ilin merkez ilçeleriyle diğer ilçeleri arasında gelişmişlik 
farklılıklarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kalkınmaya etki eden faktörler genelde 
merkez ilçelerde yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı da diğer ilçelerden ve kırsal kesimden 
merkez ilçelere yoğun bir göç yaşanmaktadır. Bu genel eğilim Denizli'de de yaşanmaktadır. 
Denizli merkezde yer alan merkez ilçeleri ile diğer ilçeler arasında gelişmişlik farklılıklarının 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Müsteşarlığımız tarafından Denizli ilininde 
içinde bulunduğu TR 32 Düzey 2 Bölgesinde kurulacak olan Kalkınma Ajansı il içindeki 
gelişmişlik farklarının azaltılmasında önemli bir işlev görecek ve bölgeye ve söz konusu 
ilçelere yatırımcı çekmek konusunda önemli hizmetlerde bulunacaktır. 

Bunların yanı sıra 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu" ile bu 
Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun uygulama süreleri 2009 yılı sonunda sona 
ermektedir ve AB'ye uyum çalışmaları da dikkate alınarak, 2009 sonrası dönem için bölgesel 
ve sektörel öncelikler ile teşvik uygulama stratejisinin yeniden belirlenmesine yönelik 
çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, detayları Sayın Başbakanımız 
tarafından 04/06/2009 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere, Düzey II bölgeleri bazında 
sektörel seçicilik yapan ve kademelendirilmiş teşvik araçlarıyla desteklenen yeni bir teşvik 
sisteminin yakın bir zaman içinde uygulamaya konması planlanmaktadır. 
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53.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçın/caya 'nın, emeklilerin ekonomik durumlarına ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

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

M.Rıza YALÇlfcfcAYA' 
CHP Bartın Milletvekili 

Toplam 8 milyon 902 bin emekli, dul ve yetimin bulunduğu ülkemizde, 6 milyon 739 
bin emeklimiz, yani emeklilerimizin yaklaşık yüzde 76'sı, Türkiye îşçi Sendikaları 
Konfederasyonu tararından açıklanan, dört kişilik ailenin açlık sınırı olan 738 TL.'nin altında, 
geri kalan kesim ise yoksulluk sınırı olan 2 bin 405 TL.nin altında aylık almaktadır. 

- Yıllarca ülkesine en iyi şekilde hizmet edip ülkemizin kalkınmasında büyük emeği ve 
katkısı olan, vergisini ödeyen bu insanlar aldıkları düşük emekli aylıklarryla yaşamlarını 
büyük zorluklar altında sürdürmeye çalışırken, birde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsiz 
kalan çocuklarına ve torunlarına bakmak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Küresel kriz nedeniyle, değişik sektörlerdeki mağduriyetleri gidermeye yönelik 
ekonomik önlemler alan hükümet, maalesef yıllardır ülkesine hizmet ederek ülkemiz 
kalkınması için alın teri döken emeklisini unutmuştur. 

Seçimler öncesi emeklilere yönelik bir defaya mahsus, harcama amaçlı verilmesi 
düşünülen 300 liralık ek ödeme vaadinin içi boş çıkmıştır. Hükümet erkeklilerimizi unutmuş, 
adeta onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmıştır. Halbuki yıllardır ülkesine hizmet eden 
emeklilerimizin, insanca yaşam hakları, hiçbir hükümetin takdirine, bırakılmayacak kadar 
hassastır. 

Yapılan araştırmalara göre yüzde 95'i mutsuz olan emeklilerimiz; kömür, odun, 
doğalgaz, temel gıda maddesi, kira, elektrik, su parası, tüp, ilaç,- ulaşım ücretlerine yapılan 
zamlar vs. karşısında alım gücü iyice zayıflamış sadece ailelerinin karınlarını doyurabilme 
mücadelesiyle savaşır hale gelmiştir. 

Emeklilerimizin, hak etmedikleri bu yaşam şartlarından bir an önce kurtulabilmeleri 
için, hükümet olarak daha fazla geç kalınmadan emeklilerin sesine kulak verilmeli 
mağduriyetlerini giderecek acil tedbirler alınmalı ve onlara "sosyal destek" Çdemesi 
yapılmalıdır. 

Yaşamları boyunca mücadeleden kaçınmayan, özverili, üretken, kişisel değil 
toplumsal çıkarları önde tutan, onurlu, tokgözlü ve başı dik olarak yaşamaya alışmış 
emeklilerimizin, maalesef yaşam koşullarının ağırlığı nedeniyle başları öne eğilmiştir. 

Bu nedenlerle; 
1-Emeklilerimizin yaşamlarım biraz daha iyi şartlarda sürdürebilmesi için, 

Hükümetiniz tarafından emeklilerimizin ücretlerine yönelik yeni iyileştirmeler yapılması, yeni 
bir tedbir paketi hazırlanması düşünülmekte midir? 

2-Emeklilerimiz neden ek ödemeden mahrum bırakılmaktadır? Bu durumun 
gerekçeleri nelerdir? Eski emekliler ile yeni emekliler arasındaki maaş farklılıklarının 
giderilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? 

3- Emeklilere harcama amaçlı olarak bir defaya mahsus yerilmesi düşünülen 300 
liralık ek Ödemenin yapılacağına ilişkin zaman, zaman medyada haberler yer almaktadır. Bu 
konuda alınmış bir kararınız var mıdır? ödeme yapılması düşünülmekte midir? 

4-Hastaneler tarafından alınan tedavi katkı paylarının, geçimini zar zor sağlayan 
emeklerlimizden alınmaması, onlara bir destek sağlayacaktır. Bu konuda yeni bir adım 
atılması düşünülmekte midir? 

Ts~7 
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T.C. ' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-1T3 t" 
Konu ; Yazılı Som önergesi (7/8088) 16lmu20Q9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dgi: 04/0672009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8088-13759/29406 sayılı yazınız. 

Bartm Milletvekili Muhammet Rıza YALCRIKAYA'ya ait 7/8088 Esas No'lu yazılı 
soru önergesi, Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: lyazı 

Ömer DİNÇE* 
Bakan 

BARTİN MİLLETVEKİLİ MUHAMMET RjfZA YALÇINKAYA'NIN 7/8088 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarının hesabında 01/07/1978-
31/12/1999 tarihleri arasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanmış olup, 
göstergeler ise sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki Kanunda Öngörülen belli sayıdaki 
yıllann primlendirilen kazançlarının ortalamasına göre tespit edilmiştir. Aylıkların hesabında 
esas alınan aylık bağlama oranlan ise gösterge ve üst gösterge tespit tablolarından bağlanan 
aylıklara ve sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile yaşma göre farklılıklar göstermiştir 

Yine, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle 
01/01/2000 tarihi itibariyle aylık bağlama ile aylıkların artırılması sistemi yeniden 
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; 2000 yılı başından geçerli olmak üzere katsayı 
esasına dayalı gösterge sistemi yürürlükten kaldırılmış, sigortalıların 2000 yılından sonraki 
tüm çalışmalarının aylık bağlama işlemlerinde güncellenerek dikkate alınması öngörülmüş ve 
aylık bağlama oranlarının hesaplanması değiştirilmiştir. Aynca, gelir/aylıkların her ay bir 
önceki aya göre TÜFE oranında artınlmasıyla da emekli aylıklarının enflasyondan olumsuz 
yönde etkilenmemesi amaçlanmıştır. 

Bağ-Kur emekli aylıkları, 01/01/2000 tarihine kadar aylık başlangıç tarihinde 
yürürlükte bulunan basamak karşılığı göstergenin katsayı ve aylık bağlama oranının çarpımı 
ile hesaplanmakta iken söz konusu tarihten sonra sigortalılık süresi içinde aylar itibariyle prim 
ödediği gelir basamaklarının bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak aylık 
başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı 
ortalamanın aylık bağlama oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır. 

Aynca, 5434 sayılı Kanuna göre, Kurumdan emekli olanlara, 5434 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmak ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayıları esas alınmak suretiyle 
emekli aylıkları bağlanmaktadır. 
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Diğer taraftan, 15/02/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5454 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kur'dan aylık veya gelir almakta olanlara almakta oldukları aylık veya gelir 
tutarlarına göre her ay %5 ila %4 oranında ek ödeme yapılması hüküm altına alınmış olup, bu 
hadler Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranında artırılmaktadır. 

Öte yandan, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun gelir ve aylıkların yükseltilmesinin 
düzenlendiği 55 inci maddesinde, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların, her yılın Ocak 
ve Temmuz ayı ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel 
indeksindeki değişim oram kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. 

Yine, 5510 sayılı Kanun ile farklı kanunlara ve farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmış olup, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılarla ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunla Devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle 
çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi 
hesabına çalışanlardan oluşan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hık y* 
yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi hedeflfn/ftiştir. 

Emekli ve çalışanlardan aldıkları sağlık hizmeti için ek bir ücret istenmesi sözkonusu 
değildir. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü 
maddesi; "Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil 
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 
belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin 
maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katma 
kadar alınabilecek ilave ücretin tavanım belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmünü 
amirdir. Bakanlar Kurulunca, Kanunun bir kaüna kadar alınabileceği öngörülen ilave ücret 
oranı %30 olarak belirlenmiştir. 

Kamu sağlık hizmeti sunucularında (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Üniversite 
Hastaneleri) ilave ücret alınmamaktadır. 

Ancak, hastaların tercihleri doğrultusunda Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet 
sunucularına gitmeleri halinde hizmet sunucuları Kurumca ödenen bedelin en fazla %30 u 
kadar ilave ücret alabilmektedirler. 

Ayrıca, Kurum düzenlemeleri uyarınca; 
1) Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık 

hizmetleri, 
2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
6) Organ, doku ve hücre nakilleri, 
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, 

için herhangi bir ilave ücret alınmamaktadır. 
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54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli personelin durumuna ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/8090) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıda yazılı olan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.05.2009 

Maliye Bakanlığında ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler 
sınıfında görev yapan engelli arkadaşlarımızın büyük bir kısmı lise mezunu olmakla birlikte 
lisans ve önlisans bölümünden mezun veya halen okumaktadırlar. Zor koşullara rağmen 
eğitim-öğretimini tamamlayan veya tamamlamaya gayret eden engelli arkadaşlarımız 
çalıştıkları kurumlarda görevde yükselme sınavlarına girememekte ve yardımcı hizmetler 
sınıfında çalışmaya mahkum edilmişlerdir. 

Kurumlarda istihdam edilen engelli vatandaşlarımıza engellerini artırıcı işler 
yaptırılmaktadır. Görme engelli ve bedensel engelli çalışanlarımıza bekçilik.organ nakli 
olmuş personele ise temizlik işleri yaptmlmaktadır.Bu durum Devlet Memurluğuna alınma 
şartlan ile hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında yönetmeliğin 9.maddesinde engellilerin 
çalıştırılacaklarttşlere ilişkin düzenlemeye de aykırıdır. 

1.özellikle Maliye Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engelli 
personelin sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi konusunda çalışmalarınız 
var mıdır? 

2.Kurumlarda çalışan engelli vatandaşımıza, diğer kurum çalışanlarından ayrı olarak 
özel bir görevde yükselme sınavı yapılacak mıdır? 

3.Engelli vatandaşlarımızın engellerini arttıracak iş ve işlemler yaptırılmaması 
konusunda tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006-/(to2> OjS.^2009 
KONU: Soru önergesi 7/8090 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 04.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/8090-13587/29420 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 08.06.2009 tarih ve B.02. 
0.KKG.0.12/106-148-45/2427 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sn.Selma Aliye KAVAF) 23.06.2009 tarih B.02.0.007.00/886 
sayılı yazısı. 

d) Maliye Bakanlığının 30.06.2009 tarih ve B.07.0.PER.0.16/202/15851 sayılı yazısı. 
e) Devlet Personel Başkanlığının 23.06.2009 tarih ve B.02.l.DPB.0.65.610/11783 

sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/8090 sayılı yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

tyv^ 
ayatiNftAZtCT 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (c), (d) ve (e) yazılar ve ekleri 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.O07.0O/ g t f ^ Slj.^J20OB 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

tLGt: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8090-13587/29420 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-148-45/2427 sayılı yazısı. 

c) 12.06.2009 tarih ve B.02.0.006/1426 sayılı yazınız. 

îlgi (c) yazınız ekinde Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'a ait 7/8090 
esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığıma bağlı özürlüler İdaresi Başkanlığına incelettirilmiş 
olup, hazırlanan cevap ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selma Aliye KAVAF 
Devlet Bakam 

Ek: 1 Yazı 

T*C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: dZ.o^,20û3 
SAY. : f 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET DURAN BULUTUN 
7/8090 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Maliye Bakanlığında ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı 
hizmetler sınıfında görev yapan engelli arkadaşlanmızın büyük bir kısmı lise mezunu 
olmakla birlikte lisans ve önlisans bölümünden mezun veya halen okumaktadırlar. 
Zor koşullara rağmen eğitim-öğretimini tamamlayan veya tamamlamaya gayret eden 
engelli arkadaşlarımız çalıştıktan kurumlarda görevde yükselme sınavlanna 
girememekte ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaya mahkum edilmişlerdir. 

Kurumlarda istihdam edilen engelli vatandaşlanmıza engellerini artına işler 
yaptırtmaktadır. Görme engelli ve bedensel engelli çalışanlanmıza bekçilik, organ 
nakli olmuş personele ise temizlik işleri yaptınlmaktadır. Bu durum Devlet 
memurluğuna alınma şartlan ile hangi İşlerde çalıştırılacakları hakkında 
yönetmeliğin 9. maddesinde engellilerin çalıştırılacakları işlere ilişkin düzenlemeye 
de aykırıdır, 

SORU 1 : 

Özellikle Maliye Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 
engelli personelin sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi 
konusunda çalışmalannız var mıdır? 

CEVAP 1 : 

Kurumların personelinin görevde yükselme usul ve esasları, "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" 
çerçevesinde düzenlenen görevde yükselme yönetmelikleri ile belirlenmektedir. 

Özürlüler idaresi Başkanlığına bu konuya ilişkin iletilen talepler üzerine, 08,06.2009 
tarihinde Maliye Bakanlığı'na ve Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı'na (Sn. Hayati YAZICI) gönderilen yazılarda, kamuda yardımcı hizmetler 
sınıfında çalışan özürlü personelin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik 
alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği hususunda Bakanlığımıza bağlı özürlüler İdaresi 
Başkanlığının bilgilendirilmesi istenilmiş olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 2 : 

Kurumlarda çatışan engelli vatandaşımıza, diğer kurum çalışanlanndan ayn 
olarak özel bir görevde yükselme sınavı yapılacak mıdır? 

CEVAP 2 : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Özürlülerin Devlet memurluğuna 
alınmaları" kenar başlıklı 53 üncü maddesinde, "Mevzuata uygun olmak kaydıyla; 
özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza 
yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır." hükmü yer almaktadır. 

Diğer yandan kamu personelinin görevde yükselme koşulları, "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" 
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ile belirlenmiştir. Adı geçen yönetmeliğin "özürlülerin Eğitim ve Sınavları" kenar başlıklı.. 16 
ncı maddesinde; "Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek 
durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri 
alırlar." hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları anılan Genel Yönetmelik 
hükümlerine aykırı olmamak üzere görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini 
düzenlemektedir. 

Anılan yönetmeliğin 15 inci maddesine göre uygulama sırasında doğacak 
tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkili kılınmıştır. 

SORU 3 : 

Engelli vatandaşlarımızın engellerini arttıracak İş ve işlemler yaptınlmaması 
konusunda tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3 : 

özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları 
Hakkında Yönetmeliğin "Özürlülerin çalıştırılacakları işler* kenar başlıklı 25 inci maddesine 
göre; "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. 

Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür 
durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, 
özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar." 

Adı geçen Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre; kurum ve kuruluşların özürlü 
memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel 
Başkanl ığı'nca yürütülmektedir. 

özürlüler İdaresi Başkanlığına, özürlülerin engellerini artırıcı işlerde çalıştırıldığı 
yönünde iletilen başvurular üzerine, 08.06.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı'na ve Devlet 
Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'na (Sn. Hayati YAZICI) gönderilen 
yazılarda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
özürlü personelin özüriefini arttıracak işlerde çalıştırmamasına yönelik gerekli önlemlerin 
alınması ve alınan önlemler konusunda Bakanlığımıza bağlı özürlüler İdaresi 
Başkanlığının bilgilendirilmesi istenilmiştir. 

Kamuda işçi olarak çalıştırılan özürlüler ile ilgili olarak; Yurtiçinde İşe Yerleştirme 
Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, "İşyeri ve çalışma koşullarının özürlülere göre 
hazırlanması" kenar başlıklı 18 inci maddesine göre; "İşverenler, işyerlerini özürlülerin 
çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde 
hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın 
işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli 
araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar." 

Adı geçen Yönetmeliğin "özürlülerin çalıştırılmayacakları işler" kenar başlıklı 19 
uncu maddesinde de; "Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz. 
özürlüler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde 
çahştınlamaz.'hükümleri yer almaktadır. 

Anılan yönetmeliğin uygulanması Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. 
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T.C. 
MALtYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

S*yı «. B.07.0.PER.0.167202/ 

K^Y-d.s-.C™** 3ao<L2Uü9«U5851 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 12/06/2009 tarihli ve B.02.0.006-1426 sayılı yazınız, 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızın da Bakanltğımz koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/8090 esas sayılı yazılı soru Önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Cevap 1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Maliye Bakanlığı 
Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, gerekli şartlan 
tanıyan bütün personelimiz, özürlü olup olmadığına bakılmaksızın görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarına katabilmektedirler. 

Cevap 2- Özürlü personelimizin katıldığı eğitim ve sınavlarda, anılan Yönetmelik hükmü 
gereği, personelimizin özür durumlarına göre gerekli tedbirler alınmakta ve kolaylıklar 
sağlanmaktadır. 

Cevap 3- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan özürlü personelimiz» 
sağlık raporlarında belirtilen özür durumları da dikkate alınarak istihdam edildikleri hizmet 
sınıflarının gerekleri doğrultusunda çalıştırılmakta olup, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür 
getirici işlerde çalıştınlmarnalan hususunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

jlAiCujU 
T.C. Mehmet ŞİMŞEK 

DEVLET BAKANLIĞI Maliye Bakanı 
TARlH; 0 ^ 0 ^ 2 0 0 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.Î.DPB.0.6S610/ / { ^ $ 3 n (? £ 
Konu : Soru Önergesi £\J> fi / 2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: Makamlarınızın 12/06/2009 tarihli ve B.02.0.006-1426 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'utı Sayın Başbakanımıza tevcih 

ettiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplanmasını uygun 
gördüğü 7/8090 Esas No'lu Yazılı Soru önergesine verilecek cevaba esas olmak, özere 
hazırlanan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: lklejfirieW£KlNARSLAN 
Som önergesi Cevabı T X . DefrefParfoael Başkam 

DEVLET BAKANLİĞİ 

»AYI : ftw. 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET DURAN BULUT'UN 7/ 8090 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Bilindiği üzere, 25/03/1997 tarihli ve 571 sayılı "Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin "Başkanlığın görevleri" başlıklı 
3'üncü maddesinde; özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum 
ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, 
özürlülerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması, özürlülerin mesleki rehabilitasyonu 
ve istihdamı ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlanması ve hazırlattınlması, bunların 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygulatılması gibi görevler sayılmıştır. 

öte yandan, 25/03/1997 tarihli ve 571 sayılı "özürlülerin Devlet Memurluğuna 
Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik"in 25'inci maddesinde 
ise, "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları 
esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür 
durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, 
özürlülüklerini artırıcı veya ek Özür getirici işlerde çalıştırılamazlar." hükmü yer almaktadır. 

Bununla birlikte, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 
tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan 
kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve 
işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar 
da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile 
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere 
görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki 
veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki 
asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü; ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
"Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik 
eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü 
bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan 
değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmü getirilmiştir. Aynı 
Yönetmeliğin "Özürlülerin eğitim ve sınavları" başlıklı 16'ncı maddesinde ise, "Kurumlar, 
gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin 
eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar." hükmü düzenlenmiştir, 

Bu itibarla, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda 
bulunan özürlü personelin diğer kurum personeli gibi görevde yükselme ve unvan 
değişikliğine ilişkin mevzuata tabi olduğu; ancak, kurumların özürlülerin eğitimleri ile 
sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almaları gerektiği; kurumların söz konusu 
tedbirler hususunda da Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmasının mevzuatın 
amir hükmü olduğu değerlendirilmektedir. 
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55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emet borik asit tesisine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. •—^ . 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Dünya Bor rezervinin %70'inden fazlasının ülkemizde, bunun yarısından fazlasının da Kütahya 
ilmin Emet ve Hisarcık ilçelerine ait sahalarda bulunduğu bilinmektedir. Emet ilçemizdeki -Borik 
Asit Üretim tesisi de ülkemizin çok önemli bir .kuruluşudur. Bu tesisin ek ünite inşaatı, yeni 
yatırımlar ve özelleştirme iddialarıyla ilgili olarak; 

1, Emet ilçemizde bulunan Borik Asit üretim tesisinin büyütülmesine yönelik çalışmalar ne 
aşamadadır? Ek tesislerin hizmete açılacağı muhtemel son tarih nedir? 

2. Ek tesislerin üretim ve istihdam kapasitesi ne kadardır? Bu tesislerdeki yeni istihdamın 
sadece Kütahya ilinden karşılanması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır? 

3, Uç ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Kütahya ilinde yatırım yapılması 
planlanan sanayi tesisleri var mıdır? Varsa hangi tesislerdir? 

4. ABD Başkanı Barak Obama'nm Ülkemizi ziyaretinin ardından gündeme getirilen ETt 
Maden ve Emet Borik Asit tesislerinin özelleştirileceği yönündeki haber ve iddialar doğru 
mudur? Bu konuda hükümetinizin düşüncesi nedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı : B.15.0.SGB.Û2.610 - 936-8987 06 Temmuz 2009 
Kona: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
llgü a) TBMM BaskanlığVrıın 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.Öû.02-7/8091-13591/29424 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 08.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-148-46/2493 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/8091 esas 
nolu yazdı soru önergesi T.B.M.M. îç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünden alman yazık bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak^ ekte 
gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

cevaplandırılarak 

™ ^ Ç : Taner YILDIZ 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8091) 

Sorul: 
Dünya Bor rezervinin %70'inden fazlasının ülkemizde, bunun yansından fazlasının da 
Kütahya ilinin Emet ve Hisarcık ilçelerine ait sahalarda bulunduğu bilinmektedir. Emet 
ilçemizdeki borik asit üretim tesisi de Ülkemizin çok önemli bir kuruluşudur. Bu tesisin ek 
ünite inşaatı, yeni yatırımlar ve özelleştirme iddialarıyla ilgili olarak; 

- Emet ilçemizde bulunan borik asit üretim tesisinin büyütülmesine yönelik çalışmalar ne 
aşamadadır? Ek tesislerin hizmete açılacağı muhtemel son tarih nedir? 

Cevap 1; 
Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bor kimyasalları yatırımları 
kapsamında, katma değeri yüksek bor kimyasalı olan borik asidin üretilmesi ve dış piyasada 
artan talebin karşılanması amacıyla "Emet Borik Asit Tesisi" mevcut kapasitesinin ilave 
100.000 ton/yıl daha artırılmasına yönelik çalışmalar 2005 yılında başlamıştır. Projenin 
yatırım tutan 55 milyon ABD $'dır. Tesis 20lö yılında işletmeye alınacak olup 50 milyon 
ABD $ döviz getirişi sağlayacaktır. 

Soru 2: 
Ek tesislerin üretim ve istihdam kapasitesi ne kadardır? Bu tesislerdeki yeni istihdamın sadece 
Kütahya ilinden karşılanması konusunda bir düzenleme yapılacak mıdır? 

Cevap 2; 
Tesis (1) Başmühendis, (5) Mühendis, (10) tekniker ve (100) düz işçi olmak üzere toplam 
(116) kişilik istihdam sağlayacaktır. Tesiste istihdam edilecek personel kamu kurumlarında 
personel istihdamım düzenleyen genel mevzuat hükümlerine tabidir. 

Soru 3: 
Uç ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Kütahya ilinde yatınm yapılması 
planlanan sanayi tesisleri var mıdır? Varsa hangi tesislerdir? 

Cevap 3: 
BOREN kaynaklan ile desteklenerek tamamlanan projelerin pilot üretim ve endüstriyel 
uygulama girişimleri devam etmektedir. Tamamlanan çalışmalar "Proje Pazar" adı altında 
sanayici ile tanıştınlmaktadır. Bu bağlamda, TS 13353 nolu "Borlu aktif belit (BAB) 
çimentosu" standardı oluşturulan borlu çimento tanıtımı 26.11.2008 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Yakın zamanda ise endüstriyel boyutta sodyum bor hidrür üretimi ile 
ilgili "Proje Pazan" gerçekleştirilecektir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Kütahya/Emet ilçesinde borlu çimento üretimi 
için tesis kurulması planlanmakta olup konuya ilişkin etüt çalışmalarına başlanmıştır. Sanayici 
projeleri hayata geçirmek için seçeceği yeri kendi fizibilite kriterleri doğrultusunda 
gerçekleştirmektedir. BOREN'e bu güne kadar Kütahya ilinde bor madenine dayalı uç 
ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik projelere yatırım yapan veya yapacak olan 
şirket başvurusu bulunmamaktadır. 
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Soru 4: 
ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkemizi ziyaretinin ardından gündeme getirilen ETİ 
Maden ve Emet Borik Asit tesislerinin özelleştirileceği yönündeki haber ve iddialar doğru 
mudur? Bu konuda hükümetinizin düşüncesi nedir? 

Cevap 4; 
Emet Borik Asit tesislerinin özelleştirilmesi yönünde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü maden, metalürji ve kimya sektörlerinde faaliyette 
bulunan, tüzel kişiliğe sahip faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı İktisadi 
Devlet Teşekkülü'dür. Teşekkül; 233 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" ile özel hukuk hükümlerine tabidir. Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün daha etkin, rekabetçi ve günün şartlarına uygun bir şekilde faaliyet 
göstermesini sağlayacak yeniden yapılanma çalışmaları yürütülmekte olup özelleştirilmesi 
gibi bir durum söz konusu değildir. 

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, özelleştirilen bir şeker fabrikasının arazisindeki imar de
ğişikliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8092) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 15.05.2009 
Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK J 
MHP Kütahya Milletvekili 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin özelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra fabrika arazisi 
üzerinde Kütahya Belediyesi tarafından yapılan imar planı değişiklikleriyle fabrika sahiplerine 
aşırı rant sağlandığı yönünde yazılı basında da yer alan iddialar Kütahya kamuoyunda büyük 
üzüntü ve endişe yaratmıştır. Süresi içinde cevaplanmadığı gerekçesiyle gelen kâğıtlar listesinde 
yayınlandığı belirtilen 7/7000 esas numaralı soru önergesinde de yer alan bu konuyla ilgili 
olarak; 
1. İhale şartnamesinde tarla vasfında görünen, Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Tavşanlı 

karayollarına cepheli Kütahya Merkez 437 ada, 15 parsel ve 229 ada 53 parselin bulunduğu 
toplam 252.000 m2 büyüklüğündeki arazinin toplam 4.250;000 TL bedel üzerinden fabrika 
sahipleri tarafından kurulan Şeker Gıda.A.Ş.'ye satılıp pancar Üreticilerine ait payın da aynı 
bedel üzerinden devrettirildiği iddiaları doğru mudur? 

2. Kütahya Belediyesinin yürürlükteki imar planında "Tavukçuluk Üretme İstasyonu, Hal 
ve Soğuk Hava Deposu, Kamyon Otoparkı, Park, Hayvan Pazarı, Ototerminal Abanı, 
Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanı, Trafo, Depolama Tesisleri Alanı 
ve yol alanlarının" yer aldığı söz konusu arazide, Belediye tarafından yapılan yeni imar 
planında "Ticaret Alanları, Akaryakıt, LPG ve LNG Satış İstasyonları E: 1.20, h:18.50 
metre" alanları oluşturulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu plan değişikliği ne 
zaman yapılmıştır? 

3. Söz konusu plan değişikliği, pancar üreticilerine ait hisseler satın alınmadan yapılmış 
olsaydı Kütahyalı pancar üreticileri de imar planı değişikliğinden kaynaklanan aşırı değer 
artışından yararlandırılmış olmaz mıydı? Bu durumda pancar çiftçisi mağdur edilirken 
fabrika sahiplerine büyük miktarlarda imar rantı sağlanmamış mıdır? 

4. Yapılan imar planı değişikliğine katılmayan İmar Komisyonu ve Belediye Meclisi Üyeleri 
olmuş mudur? Oldu ise kimler bu imar değişikliği kararına katılmamıştır? 
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5. Yapılan imar planı değişikliğinde imar arazisinde terk oranı % kaç olarak uygulanmıştır? 
Söz konusu araziye komşu sayılabilecek alanlarda daha önce aynı Belediye tarafından 
yapılan imar planı değişikliklerinde verilen emsal, maksimum yükseklik ve terk oranı 
değerleri nasıldır? Verilen değerler arasında fark var mıdır? Varsa hangi imar 
değişikliklerinde hangi değerler kullanılmıştır ve farklılığın sebepleri nelerdir? 

6. Kütahya Belediyesi tarafından yapılan söz konusu imar değişikliği ve farklı uygulamalar 
nedeniyle yargıya itirazda bulunmuş gerçek ya da tüzel kişiler var mıdır? Varsa bu itirazlar, 
kimler tarafından yapılmıştır ve ne aşamadadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 4 5 4 0 30.06.2009 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8092 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.nin özelleştirme işlemi tamamlandıktan sonra fabrika arazisi 
üzerinde Kütahya Belediyesi tarafından yapılan imar planı değişiklikleriyle fabrika sahiplerine 
aşırı rant sağlandığı yönünde yazılı basında da yer alan iddialar Kütahya kamuoyunda büyük 
üzüntü ve endişe yaratmıştır. Süresi içinde cevaplanmadığı gerekçesiyle gelen kâğıtlar listesinde 
yayınlandığı belirtilen 7/7000 esas numaralı soru önergesinde de yer alan bu konuyla ilgili 
olarak; 

SORU 1- İhale şartnamesinde tarla vasfında görünen, Eskişehir-Kütahya ve Kûtahya-Tavşanlt 
karayollarına cepheli Kütahya Merkez 437 ada, 15 parsel ve 229 ada 53 parselin bulunduğu 
toplam 252.000 m2 büyüklüğündeki arazinin toplam 4.250.000 TL bedel üzerinden fabrika 
sahipleri tarafından kurulan Şeker Gıda A.Ş.ye satılıp pancar üreticilerine ait payın da aynı 
bedel üzerinden devrettirildiği iddiaları doğru mudur? 
SORU 2- Kütahya Belediyesinin yürürlükteki imar planında "Tavukçuluk Üretme İstasyonu, 
Hal ve Soğuk Hava Deposu, Kamyon Otoparkı, Park, Hayvan Pazarı, Ototerminal Alanı, 
Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanı, Trafo, Depolama Tesisleri Alam ve yol 
alanlarının" yer aldığı söz konusu arazide, Belediye tarafından yapılan yeni imar planında 
"Ticaret Alanları, Akaryakıt, LPG ve LNG Satış İstasyonları E: 1.20, h:18.50 metre" alanları 
oluşturulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu plan değişikliği ne zaman yapılmıştır? 
SORU 3- Söz konusu plan değişikliği, pancar üreticilerine ait hisseler satın alınmadan 
yapılmış olsaydı Kütahyalı pancar üreticileri de imar planı değişikliğinden kaynaklanan aşırı 
değer artışından yararlandırılmış olmaz mıydı? Bu durumda pancar çiftçisi mağdur edilirken 
fabrika sahiplerine büyük miktarlarda imar rantı sağlanmamış mıdır? 
SORU 4- Yapılan imar planı değişikliğine katılmayan İmar Komisyonu ve Belediye Meclisi 
Üyeleri olmuş mudur? Oldu ise kimler bu imar değişikliği kararına katılmamıştır? 
SORU 5- Yapılan imar planı değişikliğinde imar arazisinde terk oranı % kaç olarak 
uygulanmıştır? Söz konusu araziye komşu sayılabilecek alanlarda daha önce aynı Belediye 
tarafından yapılan imar planı değişikliklerinde verilen emsal, maksimum yükseklik ve terk 
oram değerleri nasıldır? Verilen değerler arasında fark var mıdır? Varsa hangi imar 
değişikliklerinde hangi değerler kullanılmıştır ve farklılığın sebepleri nelerdir? 
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SORU 6 -Kütahya Belediyesi tarafından yapılan söz konusu imar değişikliği ve farklı 
uygulamalar nedeniyle yargıya itirazda bulunmuş gerçek ya da tüzel kişiler var mıdır? Varsa 
bu itirazlar, kimler tarafından yapılmıştır ve ne aşamadadır? 
CEVAP 1, 2, 3, 4, 5, 6- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.deki %56 
oranındaki kamu hissesinin özelleştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olup özelleştirmeden önce ve 
özelleştirme sürecinde, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.nin arazileri ile ilgili özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından herhangi bir imar planı çalışması yapılmamıştır. Kütahya Şeker Fabrikası 
A.Ş.deki İdare hisselerinin satışına ilişkin hisse satış sözleşmesinden sonra yapılmış veya 
yapılmakta olan imar çalışmalarının özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile bir ilgisi yoktur. 
Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 

57.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, kaçak yabancı işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8094) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 20.05.2009 /Jnf 

EKİCİ 
p Milletvekili 

Başbakan Tayyip Erdoğan, Polonya ziyareti sırasında Gdansk Üniversitesl'nde 
verdiği konferansta, ülkemizde çok sayıda yabacı vatandaşını kaçak olarak çalıştığını 
belirterek, hükümetin kaçak işçilerle ilgili zafiyetini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. 

Diğer yandan, Hanehaikı İşgücü Araştırması 2009 Şubat Dönemi sonuçlanna 
göre işsizlik oranının %16,1'e ulaştığı, her 100 gençten 28'inln işsiz olduğu 
Türkiye'de, Türk vatandaşlarının çalışabileceği işlerde daha az ücret istedikleri İçin 
çalışma izni olmayan yabancılar tercih edilmekte ve kaçak olarak çalışmalarına göz 
yumulmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 
1. Ülkemizde kaçak olarak çalışan yabancı sayısına ilişkin tahminler nedir? 

Hangi yollarla ülkemize gelmektedirler? 2002-2009 yılları arasında yıllara 
göre yakalanıp 'sınır dışı edilenlerin veya çalışma izni verilenlerin sayısı 
nedir? Yıllara ve ülkelere göre dağılımı nedir? 

2. Türkiye'de kaçak olarak çalışan yabancılar nedeniyle ülkemizin uğradığı 
tahmini prim ve vergi kaybı ne kadardır? 

3.. İşsiz vatandaş sayısının 6 milyona ulaştığı, her gün işsizlik ve borç 
nedeniyle intiharların yaşandığı, cinnet geçirip etrafındakilere zarar veren 
insan sayısının tırmandığı, ekonomik nedenlerle suç oranının arttığı 
ülkemizde, hükümetin sayıları 1 milyona yaklaştığı iddia edilen yabancı 
kaçak işçilere göz yumma lüksü var mıdır? 4 

4v Yabancı kaçak işçilerle mücadele konusunda alınan somut Önlemler 
nelerdir? Varolan veriler ışığında bu önlemlerin yeterli olduğu söylenebilir 
mî? 
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T.C. ' 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610- * 5 " S l , 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8094) 

1 6 TenrtBr 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 04/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8094-13616/29465 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Akjf EKİCİ'ye ait 7/8094 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
ÖmerDlNÇEI* 

Bakan 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ AKİF EKİCİ'NİN 7/8094 ESAS NO'LU YAZILI SORU. 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, yabancıların Türkiye'deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu 
yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 4817 
sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 06/03/2003 tarihli ve 25040 sayılı, 
anılan Kanunun yönetmelikleri ise 29/08/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 06/09/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunla, ülkemizin ve işverenlerin gerçek ihtiyaçları çerçevesinde vasıflı 
yabancı çalıştırılmasına imkân sağlamak, gerek haksız rekabetin ve Ülkemizdeki işsizliğin 
önlenmesi, gerekse kayıt dışı ekonomi ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ile 
işgücü piyasası bakımından kaçak işçi istihdamı ile mücadele edilmesi amaçlanmıştır. 

Bakanlığımızca verilen çalışma izin sayıları ve çalışma izinlerinin ülkelere göre 
dağılımı aşağıdaki tablolarda görülmektedir. 

Yabancılara Verilen Çalışma lan Sayıları 

YIL 

Verilen izin 
Sayısı 

2003* 

855 

2004 

7.302 

2005 

9.438 

2006 

10.603 

2007 

8.930 

2008 

10.705 

2009 

3.419 

TOPLAM 

51.252 

(*) Çalışma binleri Bakanlığımızca 06/09/2003 tarihinden itibaren verilmeye başlandığından 06/09/2003-31/12/2003 tarihleri 
arasında verilen izin sayısıdır. 

298 
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Yabancının Uyruğuna Göre Verilen Çalışma İzinleri 

(31 /03/2009 itibariyle oransal olarak) (•) 
S.NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ÜLKE ADI 
RUSYA FEDERASYONU 
ALMANYA 
FRANSA 
İNGİLTERE 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
UKRAYNA 
AZERBAYCAN 
İTALYA 
İRAN 
IRAK 
JAPONYA 
YUNANİSTAN 
ROMANYA 
KANADA 
BEYAZ RUSYA 
BULGARİSTAN 
POLONYA 
AVUSTURYA 
MOLDOVA 
KORE CUM. (GÜNEY KORE) 
KAZAKİSTAN 
KIRGIZİSTAN 
HOLLANDA 
FİLİPİNLER 
••DİĞER 
TOPLAM 

ORAN % 
10,42 
7,60 
6,13 
6,00 
5,66 

_Ji2L_ 
5,21 
4,13 
2,86 
2,80 
2,37 
2,28 
2,05 
2,02 
1,78 
1,55 
1,53 
1,41 
1.37 
1,36 
1,34 
1,27 
1,17 
1,04 
1.02 

20,31 
100 

* : Rakamlar sürekli değişkenlik arzettiginden bilgiler oransal olarak verilmiştir. 
** : Yabancılara verilen çalışma izinlerinin ülkeler düzeyinde oransal olarak gösterildiği bu tabloda g&el 

toplam içerisindeki payı % I den daha düşük ülkelere yer verilmemiştir. 

4817 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı kaçak işçilerin ülkemizde 
çalıştırılmaması amacıyla Bakanlığımızca alınan tedbirler aşağıdaki gibidir. 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde 
öngörüldüğü üzere, yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmedikleri hususu Bakanlığımız iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

Ayrıca, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim 
elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve 
incelemeler sırasında, yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların bu kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetlemekte ve denetim sonuçlarını 
Bakanlığımıza bildirmektedir. 

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5728 sayılı Kanunla değişik, 4817 sayılı Kanunun 
Cezai Hükümler başlıklı 21 inci maddesi gereğince 2009 yılında; 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 560 TL idarî para cezası, 
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir 

yabancı için 5.600 TL idarî para cezası, 
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Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.240 TL idari para cezası 
verilmekte ve varsa işyeri kapatılmaktadır. 

Bu sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak 
uygulanmaktadır. 

Ayrıca işveren, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, 
ülkelerine dönüş masraflarını ve gerektiğinde sağlık harcamalarım karşılamak zorundadır. 

Müracaat dosyasının incelenmesinden kaçak çalışmaya yönelik herhangi bir bilgi ya 
da bulgunun tespit edilmesi ya da kanaat oluşması halinde derhal ilgili Bölge Müdürlüğünden 
inceleme ve denetim yapılması istenilmektedir, 

Bakanlığımıza intikal eden kaçak çalışmaya yönelik ilgili mercilerin tespitleri ve 
alınan şikayet dilekçeleri derhal incelemeye gönderilmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili olarak 
basında yer alan haberler de ihbar kabul edilerek takibe alınmaktadır. 

Söz konusu Kanun ile çalışma izinleri reddedilen ve iptal edilen yabancıların ilgili 
valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bildirimleri yapılarak ikametlerinin iptali sağlanmakta ve 
çalışma izinlerine istinaden düzenlettirdikleri ikamet izinlerini kullanarak ülkemizde değişik 
işyerlerinde kaçak çalışması engellenerek sınır dışı edilmeleri sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, çalışma izni verilen yabancıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlantısı 
sağlanılmakta ve böylece sigorta prim ve vergi kayıpları önlenmektedir. Bu şekilde 
yabancıların Sosyal Güvenlik Kurumuna girişleri sağlanarak takip ve denetimleri mümkün 
kılınmıştır. 

4817 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar Bakanlığımıza intikal 
eden kaçak çalışma nedeniyle haklarında cezai işlem yapılan yabancıların ve işverenlerin 
sayısı da dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (*) 

YIL 

YABANCI 
SAYISI 

İŞVEREN 
SAYISI 

2005 

443 

220 

2006 

851 

442 

2007 

1.979 

858 

2008 

1.577 

729 

2009 
(İlk 3 ay) 

417 

213 

TOPLAM 

5.267 

2.462 

(*) Bilgiler Geçicidir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere, 4817 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, 

ülkemizde çalışan yabancıların ve işverenlerin bu kanundan doğan yükümlülükleöhi< yfriae 
getirip getirmedikleri Bakanlığımız iş müfettişleri ve SGK müfettişleri tataöndan 
denetlenmektedir. 

Bakanlığımızca hazırlanan "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunca yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının 
önlenmesi ve bu konuda emniyet makamlarının da kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde 
yapacakları kontrol lerdeki tespitler üzerine Bakanlığımıza intikal eden tutanaklar 
doğrultusunda ilgili işverenlik ve yabancılar hakkında Bakanlığımızca gerekli cezai işlemlerin 
tesis edileceğine ilişkin bir düzenleme öngörülerek, daha önce emniyet makamlarınca yapılan 
tespitler üzerine intikal eden tutanaklar doğrultusunda doğrudan işlem yapılamamakta iken aynı 
yerde yeni bir denetim yapılmasına gerek kalmaksızın ilk bildirilen tespitteki duruma göre 
Bakanlığımızca gerekli işlemlerin uygulanabileceği hüküm altına alınmış olup, kaçak yabancı 
istihdamına yönelik daha etkin mücadele amaçlanmıştır. 

Anılan Tasarı 5665 Kanun numarası ile 23/05/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiş ancak, 7 ve 8 inci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi 
için Cumhurbaşkanlığınca TBMM'ye Anayasa'nın değişik 89 ve 104 ncü maddeleri uyarınca 
geri gönderilmiştir. 

Söz konusu Tasarının TBMM'de yeniden görüşülmesi henüz mümkün olamamıştır. 
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Diğer taraftan,"Kayıt Dışı istihdamla Mücadele (KADÎM) projesi, Başbakanlığın 
04/10/2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/28 sayılı Genelgesi ile 
yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımız bünyesinde "Kayıt Dışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi 
Çalıştırılmasının önlenmesi" ile ilgili Komisyon oluşturulmuştur. 

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi Biçimlendirme Kampanyası 
kapsamında ülke genelinde dağıtmak üzere 400.000 adet broşür ve 50.000 adet afiş 
hazırlanmış ve taşra teşkilatına dağıtılmak üzere gönderilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GtB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 
karşılıklı veri aktarımının gerçekleştirilmesine yönelik protokol imzalanmış olup, yapılan 
protokol uyarınca Kurumun vergi dairelerine muhtasar beyanname ile yapılan bildirimlerin 
aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimlerle karşılaştırılması suretiyle verilerin 
kontrolü, dolayısıyla kayıt dışı istihdam ile mücadele amaçlanmaktadır. Bu amaçla, GİB ile 
yapılan protokol gereğince Kurum verileri ile GİB verilerinin karşılıklı transferine ilişkin 
bilgisayar programlan hazırlanmış olup, kullanıma açılmak üzere test işlemleri devam 
etmektedir. 

Bununla birlikte, işverenlerce Kuruma e-Bildirge üzerinden verilmesi gereken Aylık 
Prim ve Hizmet Belgeleri ile vergi dairelerine e-Beyanname üzerinden verilen muhtasar 
beyanname birlikte alınmak suretiyle kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik GİB ve Kurum 
tarafından müştereken yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fikrası, 5953 sayılı Basın Mesleğinde 
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrası, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası 
ve 4857 sayılı İş Kanununun 32 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş olup, anılan 
Kanunlar kapsamında çalışan işçilerin, gazetecilerin, gemi adamlarının ücret, prim, ikramiye 
ve bu nitelikteki her türlü istihkaklarının işverenleri tarafından özel olarak açılan banka 
hesaplarına yatırılma zorunluluğu getirilerek, kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanmıştır. 

Mali Suçlan Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan görüşmeler sonucunda SGK 
verilerinin MASAK tarafından görüntulenebilmesi ve MASAK'ın uygun göreceği bilgilerin 
SGK'ya gönderilmesi hususlannda protokol yapılmış olup, bilgisayar sistemi kullanıma 
açılmıştır. 

öte yandan, Kurumun kayıt dışı istihdam ile ilgili mücadelesinde kaçak sigcttalAifl 
vatandaşımız veya yabancı uyruklu olup olmamasının bir önemi bulunmamakta tflup kavtt 
dışı istihdam ile ilgili yapılan çalışmalar devam etmektedir. 
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58.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, memur ve emeklilere ikramiye verilip verilmeyece

ğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8097) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21/05/2009 

Ayşe Jale AĞIRBAŞ 
DSP İstanbul Milletvekili 

Ülkemizin kalkınması ve. güvenli yarınlara ulaşması için yıllardır emeğini, yüreğini 
ortaya koyan emekli vatandaşlarımızın yaşam standardı, diğer ülkelerdeki emeklilere göre 
oldukça geri düzeydedir. Avrupa'da emeklilerin aldıkları maaş, yüksek yaşam standardında 
yaşamaya imkân verecek düzeydedir. Ülkemizde ise, emekli maaşları zorunlu ihtiyaçları dahi 
karşılamaktan oldukça uzaktır. Bugün bir Bağ-Kur emeklisi 600 TL, bir işçi emeklisi 620 TL 
civarında maaş almaktadır. Ekonomik krizin etkilerinin toplumun -hst, kesiminde şiddetli 
hissedildiği, yaşam koşullarının giderek daha çekilmez hale geldiği göz *önüne alındığında 
emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Krizin emeklilere 
ve memurlara olan etkisinin azaltılması için hükümet Mart ayında Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu'nda bir maaş ikramiye verilmesini gündemine almıştı. Memur ve emekliler arasında 
beklentiye yol açan ikramiye müjdesi maalesef gerçekleşmemiş, emeklilerimiz ve 
memurlarımız hüsrana uğramışlardır. 

1. Emeklilerin ekonomik krizin sarsıcı etkisinden kurtarılmasını, bir nebze nefes 
almalarını sağlayacak olan ve toplumda büyük bir heyecan yaratan emekli ve memurlara bir 
maaş ikramiye verilmesinden neden vazgeçilmiştir? 

2. Krizin ülke ekonomisinde yarattığı durgunluğu giderebilecek, birçok ülkede de 
denenen ve olumlu yansımaları olan bir maaş ikramiye verilmesi yönünde bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

ğ£k T.C. 
VİBggffi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

*<S&> Stratcj i Geliştirme Başkanlığı 
Sayı :B. 13.SGB.0.11.00.00-61 ( M 5 ^ 
Konu : Yazılı Soru Önerge» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1S !•« 2009 

îlgi : 04/06/2009 tarih ve A.OLO.GNS.O.lO.00.02-7/8097-13635/29491 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞlRBAŞ*a ait 7/8097 Esas No'lu yazıl] soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş oiup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK :1 yazı Ömer DİNÇER 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 7/8097 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kamu çalışanlarına ve emeklilerine bir defaya mahsus belli bir ödeme yapılacağı 
hususunda yürütülen bir çalışma bulunmamakla birlikte, bundan önceki dönemlerde olduğu 
gibi önümüzdeki dönemlerde de çalışanlarımızın ve emeklilerimizin enflasyona 
ezdirilmemesine yönelik politikalar sürdürülecektir. 

59.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik 'in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevindeki mahkûmların mahke
meye çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8103) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından 
Anayasa'nın 98 ve İç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Siirt Milletvekili 

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 100'den fazla tutuklunun, ödenek 
yetersizliği gerekçe gösterilerek yaklaşık 6 aydır mahkemeye çıkarılmadıkları 
konusunda şikayetler almaktayız. Siirt E Tipi Kaplı Cezaevinde bulunan 
tutukluların maruz kaldığı hak ihlalleri hakkında; 

1. Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personelin yol 
nakil masraflarının Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmadığı savı doğru 
mudur? Doğru ise tutukluların savunma ve adil yargılanma hakları konusunda 
ciddi bir insan hakları ihlali söz konusudur. Ödenek yetersizliği söz konusu 
değilse, Siirt E Tipi Ceza İnfaz Kurumu yöneticilerinin keyfi uygulaması 
hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.OO.0O.O3/1511/3402 PİM/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2009 tarihli ve AİOl.O.GNS.O. 
10.00.02-13467 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1421/3137 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Siirt Milletvekili Osman Özçelik tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8103 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. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

SadıhVah ERGİN 
Bakan 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.0.KGM,0.00.OO-03/15O9/34O0 ' MğlMn/)nQ 
Konu : Yazılı soru önergesi ©a.xrç/2uuy 

Sayın Osman ÖZÇELİK 
Siirt Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8103 Esas No.lu soru 

önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 03-3 Yolluklar Harcama Kaleminden 2008 
yılında toplam 76.169,90 TL, 2009 yılının ilk beş aylık döneminde 41.808,67 TL Ödenek 
gönderildiği; 27/D5/2009 tarihinde tahsis edilen 8.000 TL ödenek ile daha önce yapılamayan 
şevkler de dahil olmak üzere tüm şevklerin yapıldığı; bu tarihten sonra hükümlü ve tutuklu 
nakillerinde herhangi bir problem yaşanmadığı, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır, 

Bilgilerinize arz ederim, 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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60.- Diyarbakır Milletvekili Selahatiin Demirtaş'ın, iki tutuklunun hak ihlâllerine maruz kal

dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8104) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafindan Anayasanın 98 ve 
İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 21.05.2009 

Erzurum kapalı cezaevinde tutuklu iken Gümüşhane cezaevine nakledilen önder DOĞAN ve 
Necat SEZGÎNER adlı tutuklular sendikal faaliyetleri nedeniyle tutuklanmış iki sendika 
başkanıdır,. Sivas'ta tutuklanarak .Erzurum cezaevine konulan bu kişiler cezaevine 
konulduklarından bu yana çeşitli bak ve hukuk ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Kişisel 
ihtiyaçların kantinden parayla karşılanması dahi bin bir güçlükle sağlanmaktadır. Aile 
görüşlerinden gazete ve yayın alma haklarına telefon haklarına kadar bir dizi hakların 
kullanımı engellenmekte veya zorluk çıkarılmaktadır. 
Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği hasıl olmuştur. 

1- 28 Şubat 2009 tarihinde tutuklu önder DÛGAN'ın eşi Bahar Doğan, abisi Sayit 
Doğan ve yine 2 Mart 2009 tarihinde abisi Sayit DOĞAN ile neden 
gorüştürülmemiştir? 

2- 4 Mart 2009 tarihinde tutuklu Necat SEZGÎNER'in kardeşf ĞeterU -SEZGÎNER ile 
görüşülmesine neden izin verilmemiştir? 

3- Erzurum cezaevi, sık, sık şikayetlerin ve ihlallerin yaşandığı bir cezaevi olmasına 
rağmen, bu cezaevi ile ilgili Özel bir denetim ve yönetimin değiştirilmesi gibi tedbirler 
düşünülmekte midir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIGT 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1548/3477 0?..^./20Ö9 
Konu : Yazılı soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04706/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13467 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1399/3111 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemJrtas tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8104 Esas No.lu soru 
önergesine ifipkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde İlişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı âaeuflah ERGİN 

Bakan 
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T.C, 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı t B.03.0.KGM.0.00.00.03/1547/3476 ÛîAfc/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Selahaf tin DEMİRTAŞ 
Diyarbakır Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8104 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

T- A) 5275 saytlı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun; 
1- "Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar" kenar ballıklı111, maddesinde; 
"(1) Tutuklular, iç ve dış güvenlik görevlisi bulunan, firara karşı teknik, mekanik, 

elektronik veya fizikî engelleri olan, 34 üncü maddede sayılan hâller dışında oda ve koridor 
kapıları sürekli olarak kapalı tutulan ve yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme 
olanağı bulunmayan normal güvenlik esasına dayalı tutukevlerinde veya maddî olanak 
bulunmadığı hâllerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde 
tutulurlar. 

(2) Eylem ve davranışları ile 9 uncu madde kapsamına giren tutuklular, yüksek 
güvenlikli tutukevlerinde veya buna olanak bulunmadığı hâllerde yüksek güvenlikli kapalı ceza 
infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan bölümlerinde barındırılırlar. 

(3) Kadın, çocuk ve gençlik tutukevleri müstakil olarak kurulabilir. Tutuklular, 
tutukevlerinde veya maddî olanak bulunmadığı hâllerde kapalı ecza infaz kurumlarının tutuklulara 
ayrılan bölümlerinde, büyükler, kadınlar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de 
gözetilerek ayrı yerlerde barındırılırlar."; 

2- "Tutukluların barındırılması" kenar başlıklı 113. maddesinde, "(1) Tutuklular, maddî 
olanaklar elverdiğince suç türlerine ve taşıdıkları güvenlik riskine göre ayrı odalarda barındırılırlar. 
Aralarında husumet bulunanlar ile iştirak hâlinde suç işlemiş olanlar aynı odalarda barındırılmazlar 
ve birbirleri ile temas etmelerini engelleyecek tedbirler alınır."; 

3- "Tutukluların yükümlülükleri" kenar başlıklı 116. maddesinde, 
"(1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlan, hapis cezasının infazının 

hastalık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt işlemleri, hükümlüler ile yakınları ve 
ilgililerin bilgilendirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına ve sağlığın 
korunması kurallarına uyma, bina ve eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve temasın 
önlenmesi, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar, arama, disiplin cezalarının 
niteliği ve uygulanma koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı 
çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya 
kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, hücreye koyma, çocuk hükümlüler hakkında 
uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları, disiplin soruşturması, disiplin cezasını gerektiren 
eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yönetim tarafından alınabilecek 
tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, ödüllendirme, şikâyet ve itiraz, nakiller, disiplin 
nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık nedeniyle nakil, nakillerde alınacak tedbirler, 
avukat ve noterle görüşme hakkı, kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü, 
kütüphaneden yararlanma, süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı, telefonla haberleşme 
hakkı, radyo, televizyon yayınlan ile internet olanaklarından yararlanma hakkı, mektup, faks ve 
telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu Kanunda sayılan günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi 
kabul etme hakkı, dîn ve vicdan özgürlüğü, muayene ve tedavi istekleri, hükümlülerin beslenmesi, 
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iyileştirme programlarının belirlenmesi, hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri, 
eğitim programları, öğretimden yararlanma, muayene ve tedavileri, sağlık denetimi, hastaneye 
sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, 
ziyaret, yabancı hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde uygulanacak esaslar, beden eğitimi, 
kütüphane ve kurslardan yararlanma konularında 9,16,21,22, 26 ilâ 28, 34 ilâ 53, 55 ilâ 62, 66 ilâ 
76, 78 ilâ 84 ve 86 ilâ 88 inci maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır 
nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir."; 

4- "Hükümlülerin gruplandınlması" kenar başlıklı 24. maaddesinde, 
"(I) Hükümlüler; 
a) ilk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadı suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler, 
b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine 

tâbi tutulması gerekenler, 
c) Tehlike hâli taşıyanlar, 
d) Terör suçluları, 
e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, 
Gibi gruplara ayrılırlar. 
(2) Hükümlüler aynca yaşları, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıyla da 

gruplandırılırlar."; 
5- "Hükümlünün barındırılması ve yatırılması" kenar başlıklı 63. maddesinde, 
"(1) Tehlikeli hâli bulunan hükümlü ancak bir veya üç kişilik odalarda, diğer 

hükümlüler ise kurumun fizikî yapısı, kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alınarak 
cezaevi yönetimi tarafından belirlenecek sayıda mahkûmun kalabileceği odalarda barındırılırlar. 

(2) Her hükümlüye yöresel iklime uygun nitelikte tek tip yatak ve yeterli sayıda 
yatak takımı verilir. 

(3) Kadınların erkeklerle, hükümlülerin tutuklularla, çocukların yetişkinlerle, örgüt 
veya çıkar amaçlı örgüt suçluları ile terör suçlularının Kanunda sayılan hâller dışında bir araya 
gelmelerine ve bağlantı kurmalarına izm verilmez. 

(4) Oda ve kısımlarda iklim koşullan göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, 
havalandırma ve hijyen sağlanır."; 

B) Ceza infaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzüğün; 

1- "Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar" kenar başlıklı 180. maddesinde, 
(1) Tutukluluk kararları, 5275 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen kurumlarda 

yerine getirilir. Ceza infaz kurumlarının personel, görev, yetki ve sorumlulukları, kurulların 
oluşumu ve çalışması ile iç güvenlik hususlarıyla ilgili düzenlemeler tutukevlerinde de uygulanır. 

(2) Tutuklular, hükümlülerden ayrı binalarda barındırılır. Tutuklular, bağımsız bir 
bina ayrılması mümkün olmadığı takdirde, kurumlarda, hükümlülerle bağlantısı olmayacak şekilde 
kendilerine ayrılan bölümlerde kalır. Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde tutuklu 
barındırılmaz. 

(3) Ceza infaz kurumlarından hangilerinin tutuklulara tahsis edileceği Bakanlıkça 
belirlenir"; 

2- "Kuruma kabul ve tutukluların barındırılması" kenar başlıklı 182. maddesinde, 
"(1) Tutukluların kuruma kabullerinde ve bunların kurumlarda barındın İmasında, 

durumlarına uygun olduğu ölçüde 5275 sayılı Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri uygulanır."; 
3- "Tutuklulara uygulanacak hükümler ve yükümlülükleri" kenar başlıklı 186. maddesinde, 
"(1) Tüzüğün; 1, 4,6, 9 ilâ 14, 22, 24 ilâ 27, 29 ilâ 31, 40 ilâ 46, 67 ilâ 73, 75 ilâ 96, 99 

ilâ 108, 110 ilâ 117, 119 ilâ 132, 143 ilâ 171, 174, 176 ilâ 179, 185, 188, 189 uncu maddelerinde 
düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da 
uygulanabilir."; 
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4- "Kuruma alma ve kayıt işlemleri" başlıklı 67. maddesinin dördüncü ve beşinci 
fıkralarında, 

"(4) Hükümlüler hakkında üst ve eşyası arandıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır: 
a) Kuruma gelen her hükümlü kabul odasına alınır. Bu süre içerisinde hükümlünün 

kuruma uyumuna yönelik yardım yapılarak, gerekli olan bilgiler sözlü ve yazılı olarak kendisine 
bildirilir. Kabul odasına alınan hükümlü burada en çok üç gün kalır, 

b) Kabul odasında geçen süre içerisinde cezaevi tabibi tarafından muayeneleri yapılır ve 
muayene sonucu sağlık fişine kaydolunur, 

c) Muayene sonucunda, kurumda tedavisi mümkün olmayan veya bulaşıcı bir hastalığı 
veya cezasının infazına engel herhangi bir maluliyeti olduğu tespit edilenler, kurum en üst amiri 
tarafından derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir, 

d) Kabul odasında bulunan hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim durumları öğretmen 
tarafından belirlenir, 

e) Hükümlülerin bir meslek ve sanatı olup olmadığı, var ise seviyesi, atölye şefi tarafından 
belirlenir, 

f) Psiko-sosyal yardım servisi görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin ilk bilgiler alınır, 
g) Her hükümlünün odaya gönderilmeden önce yıkanması sağlanır, 
h) Her hükümlüye kurumunda çekilmiş fotoğrafı bulunan bir 'hükümlü kimlik belgesi' 

verilir. 
(5) Kabul odasındaki işlemler bitirildikten sonra hükümlü suç, grubuna uygun odaya 

yerleştirilir."; 
5- "Kuruma yerleştirme" kenar başlıklı 69. maddesinde, 
"(1) Hükümlülerin kuruma yerleştirilmesi, 5275 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde 

belirtilen gruplandırmalara uygun olarak yapılır. Bu yerleştirmede aşağıda sayılan ilkeler uygulanır: 
a) Hükümlü kadın ve erkekler, mümkün olduğu kadar ayrı kurumlarda 

bulundurulur. Aynı kurumda barındırılmaları zorunlu ise, kadın ve erkeklere ait bölümler 
birbirlerinden tamamen ayrılır, 

b) Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, 
mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı bölümlerde barındırılır, 

c) Hükümlüler, tutuklulardan ayrı kurumlarda veya tamamen ayrı bölümlerde 
bulundurulur, 

d) Genel kolluk hizmetlerinde veya diğer kamu görevlerinde çalışmış hükümlüler, 
kurumların ayrı bir bölümünde barındırılır, 

e) Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda kalmaları 
sağlanır."; 

6- "Hükümlülerin gruplandırılması" kenar başlıklı 75. maddesinde, 
"(1) Hükümlüler, 5275 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde gösterilen esaslara göre 

gruplandınlır. 
(2) Hükümlülerin gruplandırılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle gösterilir."; 
C) Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin, 
1- "Temel ilkeler" kenar başlıklı 5. maddesinde, 
"Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir: 
a) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş 

olup da bu cezalan infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve tutuklular 
ziyaretçiler ile görüşebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası infaz edilmekte 
olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezası 
infaz edilmekte olanların, resmî ve yetkili merciler ve avukatlarıyla görüşmeleri engellenemez. 

b) Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası, kardeşleri, 
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avukatı, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüşmesi engellenemez. 
c) Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır. 
d) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak 

şekilde, üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez görüşme yapabilir. 
e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbeş günde bir kez olmak 

üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilir. 
f) Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle 

çakıştığı takdirde, açık görüş yaptırılır. 
g) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan ve eşi, üçüncü 

dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin açık 
kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve 
tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği 
gibi zorunlu haller dışında değiştirilemez. 

h) Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların 
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin 
belgesi olsa dahi silahlar kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli 
evrak ve eşya verilmez. 

i) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasında aranır. 
j) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenler dışında, ceza infaz 

kurumlarına gelen avukatların, savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan ettiği belge ve 
dosyalar ile konuşma kayıtları incelemeye tâbi tutulmaz. 

k) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan 
eşya, araç, gereç veya malzemeler, çıkışta sahibine verilmek üzere muhafaza altına alınır. 

1) Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı 
memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulur. 

m) Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın 
amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz. 

n) Ziyaret ve görüşlerde, kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri 
sürdürmelerine derhal son verilir. Suç oluşturan davranışlar, kurum idaresince tutanakla tespit 
edilerek, ilgili adlî ve idarî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum 
güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı istek ve davranışları nedeniyle görüşme 
hakları, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın 
savunma hakkı çerçevesinde avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır. Ancak; her halde 
ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir."; 

2-"Ziyaret edebilecek kişiler" kenar başlıklı 9. maddesinde, 
"Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, 

kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, 
kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından 
olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, 
amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir. 

Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve 
soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, 
hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri 
değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli 
görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup 
bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni 
verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir. 

Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada 
sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir. 
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Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve 
saatleri dışındaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kişilerin 
ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin 
verilebilir. Bu hüküm, ağırlattırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

3- "Ziyaret gün ve saatleri" kenar başlıklı lO.maddesinde, 
"Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, 

kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir. 
Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. 

Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir." 
4- "Açık görüş" kenar başlıklı 13. maddesinde 
"Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek 

şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz 
kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir." 

5- "Ziyaret edebilecek kişiler" kenar başlıklı 14. maddesinde 
"Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık görüş 

yapabilir. Görüş günleri kurumca belirlenir. 
Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü 

ve tutuklular açık görüşten faydalanamaz. Koşullarının uyması durumunda kapalı görüş hakkı 
saklıdır."; 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- Bilindiği üzere, son yıllarda adalet sistemimizde reform niteliğinde köklü değişiklikler 

yapılmıştır. Başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere 
bir çok kanunla, insan hak ve hürriyetlerine uygun, çağdaş ve modern düzenlemeler getirilmiş 
olup, bunun yanı sıra ceza infaz kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için de bir çok yeni 
proje hayata geçirilmiştir. Yapısal ve yasal düzenlemelerin tamamlayıcısı olarak tüzük, yönetmelik 
ve genelgeler çıkarılmıştır. Bunlarla, mevzuat alanındaki boşluğun giderilerek kurumların bütün 
faaliyetlerinin standart hâle getirilmesi amaçlanmıştır. 

Öte yandan, ceza infaz kurumlan, ulusal ve uluslararası denetim mekanizmaları tarafından 
düzenli olarak haberli ve habersiz denetime tâbi tutulmaktadır. Son yıllarda ceza infaz 
kurumlarımızda insan hakları ihlâllerine ilişkin iddialar yok denecek kadar azalmış olup, 
Bakanlığımıza iletilen bu tür iddialar titizlikle takip edilerek yasal gereği yapılmaktadır. 

Bu bağlamda, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarımız da dâhil olmak 
üzere bütün kurumlarımızın faaliyet ve işlemleri aşağıdaki şekilde denetlenmektedir. 

a) İdarî Denetim: Adalet Bakanlığı müfettişleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
kontrolörleri ve diğer görevlileri tarafından yerine getirilen denetimdir. Ayrıca, il ve ilçe insan 
haklarını inceleme komisyonları da ceza infaz kurumlarımızı idari yönden denetleyebilmektedir. 

b) Adlî Denetim: İnfaz hâkimliği ve itiraz hâlinde ağır ceza mahkemesince yapılan 
denetimdir. 

c) Sivil Toplum Denetimi: Sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurullarınca yapılan 
denetimdir. 

d) Parlâmento Denetimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu tarafından yapılan denetimdir. 

e) Uluslararası Denetim: Avrupa İşkencenin Önlemesi Sözleşmesi gereğince Avrupa 
İşkencenin Önlenmesi Komitesi ceza infaz kurumlarımızı denetleyebilmektedir. 

Bunların dışında, Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ceza infaz kurumlarında eğitim-öğretim, 
sosyal-kültürel ve psiko-sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
Standartlar Sistemine geçilmiştir. 

Standartlar Sistemi, ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının her 
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kürüm için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik 
esasına göre not verilerek takibini ifade etmektedir. Bu şekilde, F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza 
infaz kurumlarında gerçekleştirilen, sohbet dâhil her türlü etkinliğin takibi, denetimi, geliştirilmesi 
ve varsa aksaklıklarının giderilmesi için gerekli izleme sistemi oluşturulmuştur. 

Sağlanan bu gelişmeye rağmen, kurumlarımızda mevzuatın yeni olmasından kaynaklanan 
farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu uygulamalar sırasında hak ihlâllerine yönelik ileri sürülen 
iddialar da derhal soruşturulmakta ve yasal gereği yapılmaktadır. 

III- Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü va tutuklular hakkında, başta 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüzük, yönetmelik 
ve genelge hükümlerine göre işlem yapıldığı; 

Soru önergesinde adı geçen Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda her ayın ilk haftasında açık görüş, takip eden üç haftada ise kapalı görüş yaptırıldığı, 
barındırılan hükümlü ve tutukluların suç vasıfları da göz önünde bulundurularak, Pazartesi günleri 
terör hükümlü ve tutuklularına, Salı günleri organize suç Örgütü mensubu hükümlü ve tutuklulara, 
Çarşamba günleri ise tarafsız konumda olan hükümlü ve tutuklular ile ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası olan hükümlülere ziyaret yaptırılmasının Kurum Müdürlüğünce uygun görüldüğü; 

Soru önergesinde adı geçen tutukluların, 27/02/2009 tarihinde terör örgütü üyesi olmak 
suçundan tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumuna 
getirildikleri, Kuruma kabulleri sırasında verdikleri dilekçe ve ifadelerinde; terör suçuyla ilgisi 
bulunmayan tutukluların barındırıldığı ceza infaz kurumunda kalmak istediklerini belirttikleri, bu 
nedenle organize suç veya terörle ilgisi bulunmayan tutukluların barındırıldığı bölümde bulunan 
odaya yerleştirildikleri, 16/03/2009 tarihinde de konumlarına uygun Gümüşhane E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildikleri; 

Soru önergesinde adı geçen tutuklulardan birinin ağabeyi ve eşi tarafından 28/02/2009 
tarihinde ziyaret edilmek istendiği, sözkonusu tarihin resmî tatil olan Cumartesi gününe rastlaması 
sebebiyle ziyaretin gerçekleştirilemediği, eşinin 02/03/2009 tarihinde yapmak istediği ziyaretin adı 
geçen tutuklunun barındırıldığı bölümün ziyaret gününün 04/03/2009 tarihi olması nedeniyle 
gerçekleştirilemediği, 04/03/2009 tarihinde babası ile açık görüşün gerçekleştirildiği, bu tarihte 
eşinin ziyaret başvurusunun olmadığı; 

Soru önergesinde adı geçen tutukluların diğer yalanlarının ziyaret taleplerinin aylık açık 
görüş hakkından yararlanabilecek kişilerden olmamaları nedeniyle uygun/görülmediği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. / [\ \ 
Bilgilerinize arz ederim. \ \ \ l 

SaduhWERGlN 
Bakan 
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61.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'da depreme yönelik çalışmalara ilişkin 

sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8107) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından Anayasanın 
96. ve İçtüzüğün 98. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 

Sebahat Tuncel 

17 Ağustos 1999 Marmara Bölgesi depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, bir doğa olayı olan 
depremin yol açtığı büyük yıkımların, hasarların, can kayıplarının ve acıların Üzerinden, 10 yıl 
geçmesine karşın, deprem bölgesinde giderek derinleşen sorunların devlet ye yetkili kurumlarca ne 
kadar ciddiye alınarak araştırma konusu yapıldığı ve çözümler üretildiği kopuşu, maalesef kamuoyu 
vicdanını rahatlatmamış ve kuşkular uyandırmıştır. 1999 Marmara depremlerinin.yol açtığı felaket 
toplumun tüm kesimlerini ve siyasi kadroları derinden etkilemiş, "artık hiçbirşey'iri eskisi gibi 
olamayacağına" yönelik söylemler yeni beklentilere yol açmış, yaşanan bu felaketlerden ders alınarak 
gerekli çözümlerin üretilmesi gerekir ve beklenirken aradan geçen 10 yılda, tüm söylemler unutulmuş, 
alındığı söylenen bazı önlemlerin de kağıtlar üzerinde kaldığı görülmüştür. 

Yüzölçümünün %92'si (%45'i 1.derece, %26'sı 2.derece), nüfiısunun %95'i ve sanayisinin %98'i 
deprem bölgesinde olan ve son yüzyılda büyüklüğü 5.0'dan büyük olan toplam 135 depremin olduğu 
ve dolayısıyla Afet tehlike ve risklerinin sık sık yaşandığı Türkiye'de, 7269 sayılı "Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"u geçen zaman 
içinde, bilimsel ve toplumsal gelişme ve ihtiyaçların göz ardı edilmesi, siyasi öngörüsüzlük, afet 
hizmetleri üzerindeki siyasi baskılar ve benzeri etkiler sonucu yetersiz kalmış ve tüm işlev ve 
hizmetler sadece "yara sarmaya" odaklanmıştır. Deprem ve afetlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan 
mevzuatın bütünlük ve tutarlık gösteren bir politika ya da strateji oluşturmadığı bir gerçektir. 

Mevcut sistemin işleyişine göz attığımızda, afete karşı alınacak tedbirlerin ve yapılacak hizmetlerinin 
önemli oranda afet sonrası yara sarmaya odaklanması ve uygulamada tek politika,haline dönüşmesi; 
sistemin sadece afet sonrasına dönük önlemlerle yetinmesi nedeniyle deprem öncesi alınması gereken 
tedbirler ve çözümlerle zarar azaltma araçlarının geliştirilememesi; afetler konusunun başta îmar 
Yasası olmak üzere ilgili yasalarla ilişkisinin sağlanmamış olması; kurumsallaşma sürecinde çok 
başlılığın hâkim olması gibi olumsuzluklara sahip olduğu bilinmektedir. 

. Deprem bölgesinin gerek yeniden yapılanmasında gerekse olası Marmara depremi riski altında 
bulunan yerleşim alanlarının depreme hazırlanmasında, kentleri ve toplumu depreme hazırlamak 
yerine, depremin sonuçlarına hazırlanmak yeterli görülmektedir. 

17 Ağustos 1999'dan günümüze kadar geçen süreçte yapıların ve kentsel yaşamın daha güvensiz 
olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Milyonlarca insan can güvenliğinin olmadığı mekanlarda bir 
yaşama terk edilmiş durumdadır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet öncesi riskleri görmek ve 
bunlara karşı can güvenliğini sağlayacak önlemleri almak birincil önceliğe sahiptir. 

Marmara Denizinde olası bir deprem riskinin giderek artmakta olduğu, bilim insanlannca kabul edilen 
ve sık sık dile getirilen bir gerçektir. 
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Bu temelde; 

17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında tespit edilen hasarlı bina, konut ve işyeri sayısı 
kaçtır? Hasar tespiti yapılan ve yıkılması gereken binalardan kaç tanesi şimdiye kadar 
yıkılmıştır? Bu binalardan kaç tanesi güçlendirilmiştir? 
Marmara bölgesi genelinde kaçak yapılmış bina sayısına ilişkin elinizde istatistiksel bir veri 
bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise buna dair bilgi verebilir misiniz? 
Şimdiye kadar Tekirdağ, İstanbul ve İzmit'te deprem açısından risk oluşturan yerleşim 
alanlarının envanterinin çıkarıldığı, mevcut yapı stoklarının mühendislik açısından bilimsel 
olarak elden geçirildiği bir çalışma yapılmış mıdır ve haritası çıkarılmış mıdır? 
Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını güvenceye alacak yeni konut ve çalışma alanlarının 
oluşturulması için bilimsel verileri ve planlamayı toplumsal yaşamımıza sokacak bir süreç 
başlatılmış mıdır, Arazi kullanım planlamasına ve imar planlarına afet verileri entegresi 
yapılmakta mıdır? 
Şimdiye kadar bölgesel ile yerel ölçekte afet risklerini değerlendiren jeolojik ve jeofizik zemin 
etütleri ile mikrobölgeleme çalışmaları ve afet haritalarının üretilmesi yapıldı mı? Yapıldıysa 
hangi aşamadadır? 
Olası bir depreme karşı erken uyan, izleme ve ikaz sistemleri konusundaki durum nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SÜRELİ 
Sayı : B.09.0.SGB.0.21.00.610/ U l£ û*-./£/2009 
Konu : İstanbul Milletvekili 

Sebahat TUNCEL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.06.2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 

7/8107 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
Cevap Yazısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN SEBAHAT TUNCEL'İN 
T.B.M.M. 7/8107 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGELERİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 
17 Ağustos 1999 Marmara Bölgesi depremlerinin yıldönümü yaklaşırken, bir doğa olayı 

olan depremin yol açtığı büyük yıkımların, hasarların, can kayıplarının ve acıların üzerinden 10 yıl 
geçmesine karşın, deprem bölgesinde giderek derinleşen sorunların devlet ve yetkili kurumlarca 
ne kadar ciddiye alınarak araştırma konusu yapıldığı ve çözümler üretildiği konusu, maalesef 
kamuoyu vicdanım rahatlatmamış ve kuşkular uyandırmıştır. 1999 Marmara depremlerinin yol 
açtığı felaket toplumun tüm kesimlerini ve siyasi kadroları derinden etkilemiş, "artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olamayacağına" yönelik söylemler yeni beklentilere yol açmış, yaşanan bu 
felaketlerden ders alınarak gerekli çözümlerin üretilmesi gerekir ve beklenirken aradan geçen 10 
yılda, tüm söylemler unutulmuş, alındığı söylenen bazı önlemlerin de kağıtlar üzerinde kaldığı 
görülmüştür. 

Yüzölçümünün %92'si (%45'i 1.derece, %26'sı 2.derece), nüfusunun %95'i ve sanayisinin 
%98'i deprem bölgesinde olan ve son yüzyılda büyüklüğü 5,0'dan büyük olan toplam 135 
depremin olduğu ve. dolayısıyla Afet Tehlike ve Risklerinin sık sık yaşandığı Türkiye'de, 7269 
sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun"u geçen zaman içinde, bilimsel ve toplumsal gelişme ve ihtiyaçların göz ardı 
edilmesi, siyasi öngörüsüzlük, afet hizmetleri üzerindeki siyasi baskılar ve benzerî etkiler sonucu 
yetersiz kalmış ve tüm işlev ve hizmetler sadece "yara sarmaya" odaklanmıştır. Deprem ve 
afetlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatın bütünlük ve tutarlık gösteren bir politika ya da 
strateji oluşturmadığı bir gerçektir. 

Mevcut sistemin işleyişine göz attığımızda, afete karşı alınacak tedbirlerin ve yapılacak 
hizmetlerinin önemli oranda afet sonrası yara sarmaya odaklanması ve uygulamada tek politika 
haline dönüşmesi; sistemin sadece afet sonrasına dönük önlemlerle yetinmesi nedeniyle deprem 
öncesi alınması gereken tedbirler ve çözümlerle zarar azaltma araçlarının geliştirilememesi; afetler 
konusunun başta İmar Yasası olmak üzere ilgili yasalarla ilişkisinin sağlanmamış olması; 
kurumsallaşma sürecinde çok başlılığın hâkim olması gibi olumsuzluklara sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Deprem bölgesinin gerek yeniden yapılanmasında gerekse olası Marmara Depremi riski 
altında bulunan yerleşim alanlarının depreme hazırlanmasında, kentleri ve toplumu depreme 
hazırlamak yerine, depremin sonuçlarına hazırlanmak yeterli görülmektedir. 

17 Ağustos 1999'dan günümüze kadar geçen süreçte yapıların ve kentsel yaşamın daha 
güvensiz olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Milyonlarca insan can güvenliğinin olmadığı 
mekanlarda bir yaşama terk edilmiş durumdadır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet öncesi 
riskleri görmek ve bunlara karşı can güvenliğini sağlayacak önlemleri almak birincil ÖScerrğe 
sahiptir. 

Marmara Denizinde olası bir deprem riskinin giderek artmakta olduğu, bifim in$anlannca 
kabul edilen ve sık sık dile getirilen bir gerçektir. 
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Bu temelde; 

1. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında tespit edilen hasarlı bina, konut ve işyeri 
sayısı kaçtır? Hasar tespiti yapılan ve yıkılması gereken binalardan kaç tanesi şimdiye kadar 
yıkılmıştır? Bu binalardan kaç tanesi güçlendirilmiştir? 

2. Marmara bölgesi genelinde kaçak yapılmış bina sayışma ilişkin elinizde istatistiksel bir 
veri bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise buna dair bilgi verebilir misiniz? 

3. Şimdiye kadar Tekirdağ, İstanbul ve İzmit'te deprem açısından risk oluşturan yerleşim 
alanlarının envanterinin çıkarıldığı, mevcut yapı stoklarının mühendislik açısından bilimsel olarak 
elden geçirildiği bir çalışma yapılmış mıdır ve haritası çıkarılmış mıdır? 

4. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını güvenceye alacak yeni konut ve çalışma alanlarının 
oluşturulması için bilimsel verileri ve planlamayı toplumsal yaşamımıza sokacak bir süreç 
başlatılmış mıdır, Arazi kullanım planlamasına ve imar planlarına afet verileri entegresi 
yapılmakta mıdır? 

5. Şimdiye kadar bölgesel ile yerel ölçekte afet risklerini değerlendiren jeolojik ve jeofizik 
zemin etütleri ile mikrobölgeleme çalışmaları ve afet haritalarının üretilmesi yapıldı mı? 
Yapıldıysa hangi aşamadadır? 

6. Olası bir depreme karşı erken uyan, izleme ve ikaz sistemleri konusundaki durum nedir? 

CEVAPLAR: 

1.17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Hasar durumu. 

Ağır-Yıkık 
Orta Hasarlı 
Az Hasarlı 

TOPLAM 

Konut 

96.808 
107.331 
124.033 
328.172 

İşyeri 

15.944 

16.815 
15.754 

48.513 

Toplam 

112.752 
124.146 
139.787 
376.685 

Hak sahibi kabul edilen afetzedelerden 46.153 adetinin konutu, 3524 adetinin ise işyeri 
güçlendirilmesi tamamlanmıştır. 

Ayrıca, 7652 adet bina ve 52.851 adet konutun yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri 
yapılmıştır. 

2. Marmara Bölgesi genelinde kaçak yapılmış bina sayısına ilişkin herhangi bir çalışmamız 
bulunmamaktadır. 

3. Bakanlığımız görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerden biri de, İmar Planlarına 
altlık ve esas oluşturan afet tehlikelerinin irdelendiği raporların oluşturulması, incelenrnesT Ve 
değerlendirilmesidir. Yani "Afete Duyarlı Planlama" kavramıyla ilgili olarak, 7269 saadıu^eüef: 

Yasasının l'nci, 2'nci ve 14'ncü maddeleri kapsamında, 19.08.2008 gün ve 103,37 sa ı̂l» 
genelgeye göre, özel mühendislik bürolannca, üniversite döner sermayelerince ve filefr JBâıikaJp 
Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan, yerleşim amaçlı imar planlarına esas jeolojik, jeolojik jÜjjrtelÖrife 
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etüt raporları ve mikrobölgeleme raporlarının, sahada incelenmesi, değerlendirmesi ve Uygun 
bulunanların onaylanması Afet işleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilir. Daha sonra söz 
konusu raporlardan elde edilen sonuçlar, ilgili yerle yönetimi tarafından imar planlarına aktarılır. 
Bu amaçla, 1999 depreminden bu tarihe kadar, Tekirdağ, istanbul ve İzmit' de, imar planına esas, 
imar planı revizyon ya da tadilatına esas, nazım ya damevzi imar planına esas 1300'e yakın adet 
jeolojik, jeolojik - jeoteknik etüt raporu, afet tehlikeleri açısından incelenmiş ve onaylanmıştır. 

Meydana gelebilecek olası bir depreme hazırlık olması amacıyla mevcut bina stokunun 
gözden geçirilip gerekli görülen binaların deprem dayanımının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda; öncelikle bir önceki deprem yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Deprem olmadan önce muhtemel bir depremde binanın ayakta kalıp kalmayacağını 
belirlemek için başvurulacak detaylı inceleme ve hesap yöntemlerine de ihtiyaç duyulmuştur. 
Bakanlığımız uzmanları ve çeşitli üniversitelerin katılımı ile oluşturulan komisyon marifetiyle 
1998 tarihli Deprem Yönetmeliğine "Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi" 
bölümü eklenerek, 6 Mart 2007 tarihinde "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, yeni yapılacak binaların depreme 
dayanıklı tasarımının yanı sıra mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili 
hesap esaslarını içermektedir. , 

Mevcut bina stokunun çok olması nedeni ile, binaların tümünün Deprem Yönetmeliği'nde 
yer alan kurallara göre deprem güvenliklerinin belirlenmesi, maliyet ve zaman açısından kısa 
sürede tamamlanması mümkün değildir. Bunun yerine deprem riski yüksek binaları 
belirleyebilecek daha az zaman ve emek harcanarak ve bazı teknik bilgileri içeren bir dokümana 
ihtiyaç vardır. Buna benzer uygulamalar dünyada da yapılmıştır. Ülkemizde de Zeytinburnu, 
Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece gibi belediyelerde binaların hızlı değerlendirme yöntemleri ile 
riskli binaların belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Belirlenen riski yüksek binaların konumlan, 
sayısı, dağılımı, sosyoekonomik durumları dikkate alınarak güçlendirme ve/veya kentsel 
dönüşüm uygulanarak can ve mal kayıpları önlenmelidir. Ayrıca riskli binaların belirlenmesine 
yönelik olarak ülkemizde çeşitli bilim insanları tarafından hazırlanan formlar bulunmaktadır. 
Bakanlıkça ülke genelinde standart bir hızlı değerlendirme formu geliştirmek amacı ile bu yıl 
başlayan bir proje bulunmaktadır. Bakanlıkça hazırlanacak hızlı değerlendirme formu yerel 
yönetimler tarafından ülke genelinde tüm bina stokunda uygulanarak riskli binalar 
belirlenebilecektir. 

istanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (ISMEP) Projesi kapsamında, 
Bakanlığımızla düzenlenen protokol kapsamında, ülke çapında inşaat mühendislerine yeni deprem 
yönetmeliğinin uygulanmasıyla ilgili eğitim verilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla 
Bakanlık tarafından eğitimlerde kullanılacak eğitim materyalleri ve yönetmeliğin örneklerle 
açıklandığı kitap hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından 26-28 Mart 2009 tarihleri arasında 
eğitimlerde eğitici olarak görev yapacak öğretim üyeleri ve mühendislere eğitici eğitimi 
yapılmıştır. Yönetmelik eğitimi kapsamında ülke çapında 30 eğitim düzenlenecektir. Bu kapsamda 
yaklaşık 3000 mühendisin eğitimi planlanmaktadır. İlk eğitim 22-24 Mayıs tarihleri arasında 
Ankara ve İstanbul'da düzenlenmiş, bu eğitimlerde gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan 
yaklaşık 200 inşaat mühendisine eğitim verilmiştir. 

4. AÎGM, kuruluş amaç ve görevleri dahilinde, kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizde 
meydana gelmiş ya da gelmesi muhtemel afet olaylarını yerinde incelemektedir. Bu kapsamda. 
Afet işleri Genel Müdürlüğü (Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesi)' nün başlıca. l&rejPleffy 
sorumlulukları ve ulusal ölçekte yaptığı çalışmalar genel olarak aşağıdaki gibi ,0ze|r^bflîr: 
Olmuş ve\veya olması muhtemel doğal afet olaylarından (Heyelan, Kaya Düşmesi, 5u Bj$slîmı 
Çığ vb.) etkilenmiş ve\veya etkilenebilecek yerleşim yerlerinin jeolojik etütleri ygprh^kl. afeti: 
maruz, bölge sınırlarını belirlemek, 7269 sayılı Yasaya göre hak sahibi olan af&z6deler£ş3£fti 
yerleşim alanlarının seçilmesini sağlamak ve jeolojik-jeoteknik etütlerini yaptırmak wrapOTİaj!uiı. 
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onaylamak, Afet tehlikesi saptanan yerlerde (kaya düşmeleri ve çığ olayları gvbl) alınacak 
önlemleri belirlemek ve projelendirmek, bölgesel ve deprem afetlerinde Bölgesel Afet Etkililik 
Onaylarını almak ve afetin gerektirdiği tüm jeolojik etütleri yapmak, su baskını afetine yönelik 
etütler ile ilgili olarak DSÎ Genel Müdürlüğü ile koordineyi sağlamak ve gerekli görüldüğünde 
müşterek etüt yapmak, Köy gelişim alanlarının jeolojik etütlerinin kontrolünü yapmak, 7269 -
1051 sayılı Kanunun 1,2 ve 14.maddelerine göre, özel mühendislik bürolarmca, Üniversitelerce ve 
tiler Bankası Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan, yerleşim alanlarıyla ilgili imar planlarına esas 
jeolojik, jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını sahada inceleyerek, "Doğal Afet Riskleri" açısından 
"Yerleşime Uygunluk" değerlendirmesini ve kontrollüğünü yapmak, Organize Sanayi Bölgeleri 
için düzenlenen jeolojik-jeoteknik etüt raporlannın incelenmesi, değerlendirilmesi ve uygun 
bulunanların onaylanmasını sağlamak, Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) Raporu 
toplantılarına katılarak afet riski açısından görüş vermek ve bu doğrultuda hazırlanan jeolojik-
jeoteknik etüt raporlarının inceleme, değerlendirme ve onaylanmasını gerçekleştirmek, afete 
uğramış ve uğraması muhtemel yerleşim birimlerinde afet etüdü yaparak (heyelan-kaya düşmesi -
su baskım vb gibi) jeolojik etüt raporu düzenlemek, afetten etkilenen alanların afete maruz bölge 
kararım almak, afetten etkilenen konutlara yeni yerleşim yeri bulmak, afetzedeler için seçilen yeni 
yerleşim alanlarının harita, plan, aplikasyon işlemlerini yapmak veya yaptırmak, kadastrosu 
olmayan yeni yerleşim yerlerinin afet kadastrolarının yapılmasını sağlamak, gerektiğinde afetzede 
yeni yerleşim alanlarının imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak vb.. 

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için, her tür ve ölçekteki planlama 
faaliyetlerine girdi oluşturacak nitelikteki yerbilimsel verilerin tanımlanması, elde edilme yol ve 
yöntemlerinin belirlenmesi, hazırlanması gereken rapor ve haritalar ile ilgili format ve standartlar, 
bu konularda uygulama önerilerinin sunulması ile ilgili çalışmalar, başta Bakanlığımız olmak 
üzere söz konusu raporlar ve sonuçlan ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli 
irdelenen ve gündemde tutulan bir konudur. Bir başka deyişle, planlamaya altlık olarak hazırlanan 
ya da hazırlanması gereken raporların içerikleri özellikle 1999 depremlerinden sonra artan bir 
ilgiyle tartışılmaya ve çalışılmaya başlanmıştır. Bu amaçla çalışmalar, projeler yürütülmüş ve 
raporlar hazırlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından da "Deprem Şurası" düzenlenmiş ve afet 
zararlarını azaltıcı karar ve politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak tüm çalışmalarda, 
ortak görüş olarak afete duyarlı sağlıklı planlama ve yapılaşma için mevcut mevzuatın 
iyileştirilerek geliştirilmesi sonucunun ortaya çıktığı söylenebilir. 

Yukarıda özetlenilmeye çalışılan tüm projeler, çalışmalar ve raporlar genel olarak 
planlamaya altlık olarak kullanılması gereken yerbilimsel çalışmaların nasıl yapılması gerektiği ile 
ilgilidir. 

Planlamaya altlık oluşturacak Jeolojik-Jeoteknik etütlerin ve raporların, yapılacak planların 
tür ve ölçeklerine göre ve ülkesel afet riskleri göz önüne alındığında farklı format ve içeriklere 
sahip olmaları doğaldır. Küçük ölçekli planlardan büyük ölçekli planlara geçilirken, deprem 
tehlikesi de göz önünde bulundurularak, daha genel bilgiler ve göreceli olarak daha az veri içeren 
raporlardan, daha detay, çok veri ve analizler içeren raporlara geçilmesi gerekmektedir. 

Planlamada kullanılan yerbilimsel etüt raporları, gerek içerdikleri verilerin niteliği, gerekse 
planlamayı yönlendirici özellikleri bakımından zaman içinde gelişme göstermiştir. "Jeolojik Etüt 
Raporları" olarak başlanan bu çalışmalar, zaman içerisinde "İmar Planlarına Esas Yerleşim 
Amaçlı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları" olarak gelişmiş ve yerbilimsel verilerin bir tür sentezi; 
niteliğinde olan "Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi" yolu ile plan kararlarını yörU9rtafl:r4'ede< 
etken olmuştur. Günümüzün bilimsel ve teknik olanakları ile planlamayı yönlendirmede datia' ileri 
yöntemlerin uygulanması mümkündür. Yerbilimlerindeki gelişmeler, yerbilimsel çabjTaidSÛm: 

daha duyarlı ve daha fazla sayıda parametre ile ölçüm yapılmasını olanaklı kılmaktadır.1 B^ıaçjdan, 
günümüzde özellikle yüksek riskli yerleşmeler için uzun dönemli kullanılabilecek:.'%eUK£e' 
yerbilimsel veri tabanı geliştirilebilmektedir. Gelişmiş yerbilimsel veriler kullanılarak afet tehfike 
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ve risklerinin değerlendirildiği "Mikrobölgeleme Haritaları", planlamayı sağlıklı verilerle 
yönlendirecek nitelikte çalışmalar ve dokümanlardır. 

Planlamada esas alınması gereken yerbilimsel etütler, kapsam ve nitelikleri itibariyle; 

Jeolojik Etütler 
-Jeolojik-jeoteknik Etütler 
-Mikrobölgeleme Etütleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yerbilimsel etütler plan kademelerine ve kullanım alanlarına göre, genel olarak; 

-Bölge ve çevre düzeni ölçeğindeki planlara esas olan çalışmalar, jeolojik etütlerdir. Bunlar 
afet tehlike haritaları ya da bütünleşik afet tehlike haritaları olarak da adlandırılmaktadır. 

-Nazım ve uygulama imar planı ölçeğindeki çalışmalara esas olanlar, jeolojik-jeoteknik 
etütler ve mikrobölgeleme rapor ve haritalarıdır. 

Farklı kapsam, içerik ve formattaki yerbilimsel etütler sonucunda, tüm yerbilimsel 
verilerin bir tür sentezi niteliğinde "Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi" yapılmaktadır. 
Yerleşime uygunluk değerlendirmesi, farklı ölçekteki planlama çalışmalarında plan kararlarını 
yönlendirici nitelikte alan tanımlarını ve bu alanlarda alınması gereken önlemleri içeren bir sentez 
çalışmasıdır. 

Sonuç olarak, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını güvenceye alacak yeni konut ve çalışma 
alanlarının oluşturulması için bilimsel verileri ve planlamayı toplumsal yaşamımıza sokacak bir 
süreç başlatılmış, 19.08.2008 gün ve 10337 Sayılı genelge ve açıklamaları ile arazi kullanım 
planlamasına ve imar planlarına afet verilerinin entegresi, mikrobölgeleme çalışmalarım da 
içerecek şekilde yapılmıştır. 

5. Yukarıda da belirtildiği gibi, imar planına esas jeolojik, jeolojik - jeoteknik etüt raporları 
ve mikrobölgeleme çalışmaları sayesinde yerleşim birimlerinin afet tehlikeleri irdelenmekte ve 
yerleşime uygunluk haritaları üretilmekte, dolayısıyla yerbilimsel veriler planlamaya entegre 
edilmektedir. Bununla ilgili olarak, 1999 depremlerinden bu yana, yüzlerce yerleşim yerine ait 
imar planına esas, imar planı revizyon ya da tadilatına esas, nazım ya da mevzi imar planına esas 
1300'e yakın jeolojik, jeolojik - jeoteknik etüt raporu ya da mikrobölgeleme çalışması, afet 
tehlikeleri açısından incelenmiş ve değerlendirilmiş ve afet risklerine göre "Yerleşime Uygunluk" 
haritaları üretilmiştir. 

Ayrıca, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz "Afete Duyarlı imar Planlaması" ile 'ilgisi 
bulunan tüm kullanıcıların faydalanabilmesi amacıyla "TADYUS - TÜRKİYE AFETE 
DUYARLI YERLEŞİME UYGUNLUK SİSTEMİ" ni geliştirmektedir. Yaklaşık 2 yılda 
tamamlanacağı düşünülen proje, genel olarak planlama, arazi kullanımı ve yerleşime uygunluk 
konusunda uygulayıcı kurum ve kuruluşları hedef almaktadır. Bu sayede, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüz arşivinde bulunan ham veriler sayısal ortamda yorumlanabilecek ve ilgili 
birimlerin kullanımına açılacaktır. Daha geniş ölçekte de tüm kamuoyu, ülkemizdeki doğal afet 
tehlikesini daha yakından öğrenebilecek, daha da önemlisi yaşadığı kentin yerleşime uygunluk 
kriterlerim sorgulayabilecektir. Proje genel itibarıyla, arşivimizde bulunan tüm rapor ve etütfeffiti 
sayısal ortama aktarılarak, arazi kullanımına yönelik öneri ve kısıtlamaların uygulayıcı #uru*nîar 
tarafından kullanılmasına açık hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bugün ülkemizde tekatk^böyutta 
yaşanan en büyük problemlerden birinin de kurumlar arası koordinasyon ve paylaş^eksflŞıiğî 
olduğu düşünülürse, 50 yılı aşkın bir afet tecrübesine sahip Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün; 
elindeki tüm bilgi ve verileri sayısal ortamda sorgulanabilir hale getirmesi önemli bifc ek&kfjjjîi' 
dolduracaktır. Yukarıda bahsi konu edilen bilgi ve tecrübe, sadece ülkemizde yaşaıftıriş 'a/çt 
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olayları envanteri olmayıp, bütünleşik afet tehlikelerini önceden öngören ve içinde gbrekAi-
mühendislik problemlerini barındıran jeolojik - jeoteknik etüt raporları ve bu raporların final 
çıktıları olan yerleşime uygunluk haritalarıdır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz, 1998 yılından günümüze kadar.geçen süreçte Batı 
Karadeniz Bölgesi'ni afet tehlikesinin belirlenmesi amacıyla pilot bölge olarak seçmiştir ve 
çalışmalarım bu bölgede sürdürmektedir. DPT tarafından desteklenen "tilerin Afet Tehlikesinin 
Belirlenmesi" isimli projede bugüne kadar sırasıyla Kastamonu, Karabük ve Bartın illerinin afet 
tehlikesi çalışmaları tamamlanmış ilgili araştırma raporları oluşturulmuş ve konuyla ilgili idari ve 
teknik ortamlarda sunumlar yapılmıştır. Ayrıca Zonguldak ili için de benzer çalışmalar başlangıç 
aşamasındadır. 

Bölgesel ölçekte gerçekleştirilen söz konusu araştırmalarda illerin tümünde etkin olan 
deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskını ve çığ gibi doğal afetler bütünsellik çerçevesinde 
dikkate alınmıştır. 

Projede öncelikle jeolojik araştırma çerçevesinde arazi çalışmaları ile büro ortamında 
Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

6. Bakanlığımızın doğal afetlere ilişkin stratejisi risk yönetimini esas alan politikalar 
üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşımın somut bir adımı olarak da, Bakanlığımızca mevcut durumun 
değerlendirildiği, gerekli planlama ve strateji esaslarının belirlendiği bir "Deprem Şurası" ilk defa 
gerçekleştirilmiş ve neticesinde de bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Deprem zararlarının azaltılması yönünde alınan Şura kararlarından biri "Ulusal Sismik 
Ağın" iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede "Ulusal Sismik Ağ Sistemi'nin 
Geliştirilmesi Projesi" başlatılmıştır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairemizce 
Ulusal Sismik Ağ kapsamında Sismolojik Gözlem İstasyonları ve İvmeölçer İstasyonlardan oluşan 
iki ağ işletilmektedir. Sismolojik Gözlem Ağındaki (Zayıf Hareket) istasyon sayısı son 5 yılda 
%465, Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesindeki istasyon sayısında da % 209 artış sağlanmıştır. 
Ülkemiz ve yakın çevresinin deprem aktivitesi Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce 24 saat süreyle 
izlenmektedir. 

AR-GE projeleri kapsamında; Türkiye' de aktif fay hatları üzerinde olası deprem beklenen 
yerlerin ayrıntılı olarak çalışılması amacıyla, "Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik-
ancak tektonik rejimleri farklı - Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla 
Araştınlması (TÜRDEP)" Projesi Marmara, Ege ve Doğu Anadolu Fay zonlannda, Bakanlığımız 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (AİGM-DAD) ve TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (TUBtTAK-MAM) işbirliğinde başlatılmıştır. Bu projede deprem habercileri 
dediğimiz gözlemlerden, GPS, Radon gazı, kaynak sulan, sismolojik, tilt ye gravite Ölçümleri 
yapılmaktadır. İlk aşamada oluşan depremlerle, deprem habercilerinin ilişkisi uzun gözlem ve 
değerlendirmelerle ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca depremlerin önceden belirlenmesi 
araştırmaları kapsamında, bu projeden; deprem öncesi kabuk hareketlerinin, yüzeye çıkan suların 
fiziksel ve/veya kimyasal Özelliklerinde ölçülebilir ve güvenilir değişikliklere (anomalilere) neden 
olduğunun saptanabilmesi durumunda, yetkilileri depreme karşı uyarma ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlama gibi ölçülemez yararlar sağlanacaktır. 

Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğü D AD ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile "Deprem 
Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR) Projesi" 2006 yılında başlatılmıştır, BjelitÖ 
büyüklüğe sahip bir depremden sonra meydana gelen çok sayıdaki artçı depremle^ jgülen 
kurulacak sismolojik gözlem ağı ile izlenmesi ve GPS ağı ile kabuk deformasyonunun fcdenjaesi 
sonucunda, deprem aktivitesinin uzay ve zaman boyutundaki dağılımının/davranışının anlaştfârak 
depremlerin devam riskinin kestirilmesinde önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu gözl&ulerinj'öT^ 
sıra uluslararası ölçekte birçok uydu sistemlerinin topladığı her tür veriler, yettuIUefre; Ve 
kamuoyuna depremin boyutları konusunda acil önlemlerin alınmasını temin etmek için çfck yar^rtn' 
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bilgiler sağlamaktadır, özetle, deprem sonrası meydana gelen ve gelecekte olabilecek depremler 
sırasında önlem alınabilmesi için çok gerekli olan bilgileri ölçülebilir boyutta aktif fay sisteminin 
en kısa zamanda detaylı gözlem altına alınmasını, acil olarak gerekli verilerin toplanmasını, 
işlenmesini ve ilgili bilgilerin yetkililere ve ilgililere duyurulması aşamalarını kapsamaktadır. Bir 
deprem bölgesi olan Ülkemizde, büyük depremler sırasında ve sonrasında her zaman eksikliğini 
duyduğumuz veriye dayalı bilgiye ulaşarak, tek elden yetkililere ve kamuoyuna eksiksiz, güvenilir 
bilgi sunmak, bunun sonucunda deprem zararlarının asgariye indirilmesine yönelik bilgimizi en 
üst düzeye çıkarmak hedefine, proje kapsamında kurulması planlanan teknik ve ekiplerin 
çalışmasını sağlayan idari sistemin büyük etkisi olacaktır. 

Deprem Erken Uyan Sistemleri hasar yapıcı depremlerde, deprem merkez üssünün yakın 
çevresinde depremin hasar verici etkisinin ve can kaybının azaltılması amacıyla kurulan ve 
işletilen sistemlerdir. Erken Uyan Sistemlerinin amacı depremleri önceden belirlemek değildir. 
Deprem meydana geldikten sonra deprem merkez üssüne yakın çevredeki sanayi bölgeleri, 
kimyasal tesisler, nükleer santraller, barajlar, metro-tren istasyonları, köprü-tünel-viyadük girişleri 
doğalgaz- elektrik-su iletim hatları vb. tesislerde depremin ikincil hasar verici etkisiyle 
oluşabilecek alanlarda çalışan sistemleri otomatik olarak durdurulmasını sağlayarak, can ve mal 
kayıplarım en aza indirmeyi amaçlayan sistemlerdir. 

Marmara Denizi civarındaki Marmara Fayını gözlemek amacıyla, İstanbul Valiliği ve 
Büyükşehir Beledeyisi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle ivme ölçer ağı kurulmuştur. Ayrıca 
erken hasar dağılımı haritaları oluşturmak için kritik yapılara istasyonlar yerleştirilmiştir. Hasar 
yapıcı depremlerde 3 dakika içerisinde hasar dağılım haritalarını oluşturarak Afet Yönetim ve 
Koordinasyon Merkezlerine sonuçlarını iletmeyi amaçlamaktadır. 

62.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bolu 'da zorunlu deprem sigortası çalışmalarına ve 
riskli binalara, 

Bingöl 'deki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8108), (7/8109) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^L 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

İ . Bolu ilinde, Zorunlu Deprem Sîgortalarıyla ilgili olarak son bes yıl içerisinde 
yapılmış olan çalışmalar nelerdir? ' 

2. Bolu ilindeki konutların ne kadarı zorunlu deprem sigortası yaptırmıştır? 

3. Bolu ilinde deprem ile ilgili olarak riskli görülen bina sayısı ne kadardır? 

4. Riskli olan binalarla İlgili olarak acilen neler yapılması planlanmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bingöl İlinde, Zorunlu Deprem Slgortalarıyla ilgili olarak son beş yıl içerisinde 
yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 

2. Bingöl ilindeki konutların ne kadarı zorunlu deprem sigortası yaptırmıştır? 

3. Bingöl Hinde deprem İle ilgili olarak riskli görülen bina sayısı ne kadardır? 

4. Riskli olan binalarla İlgili olarak acilen neler yapılması planlanmaktadır? 

T.C.-
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.D.21.00.610/f O ? 2 -
Konu tBuısa Milletvekili 3.ût/&i009 

Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04.06.2008 tarihli ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/8108 ve 

7/8109 Esas sayıh yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

E K : 
Cevap Yazısı 

Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYİN KEMAL DEMİREL'İN 

T.B.M.M. 7/8108 VE 7/8109 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Bolu ve Bingöl illerinde, zorunlu deprem sigortalanyla ilgili olarak son beş yıl içerisinde 
yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 

2- Bolu ve Bingöl illerindeki konutların ne kadarı zorunlu deprem sigortası yaptırmıştır? 
3- Bolu ve Bingöl illerinde deprem ile ilgili olarak riskli görülen bina sayısı ne kadardır? 
4-Riskli olan binalarla ilgili olarak acilen neler yapılması planlanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

1,2- Doğal Afet Sigortalan Kurumu'nun (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin 
çalışmasını sağlamak Hazine Müsteşarlığının görev alanında olup, l'nci ve 2'nci sorularda belirtilen 
hususlar Bakanlığımızın yetki, görev ve sorumluluğu alanında bulunmamaktadır. 

3,4- Bingöl İlinde 01/05/2003 ve 12-14/03/2005 tarihlerinde mevcut yapılarda meydana gelen 
hasar durumları Bakanlığımız teknik elemanlarınca tespit edilmiştir. Hasar tespiti çalışmaları 
esnasında orta derecede hasar gören toplam 2598 adet konut ve işyeri Bingöl İl Müdürlüğümüz 
kontrollüğünde onarılmıştır. 

Adı geçen deprem afetleri dolayısıyla ağır derecede hasar gören yapı sahipleri Bakanlığımızca 
hak sahibi kabul edilmiş olup, konutların/işyerlerinin inşaatları TOKÎ Başkanlığı tarafından 
Bakanlığımız Müstakil Kontrol Amirliğince ve EYY (Evini Yapana Yardım Metodu) yöntemleri ile 
yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiş olup, geri kalanlar için ise çalışmalar devam etmektedir, 

Hasar tespit ekiplerince Bingöl Merkez Mahallelerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen 1542 
adet yapı Kriz Merkezince yıktırılmıştır. 2009 yılına kadar Bingöl İlçeleri ve Köylerinde ise toplam 
3009 adet hasarlı yapı yıktırılmıştır. Adaklı İlçe Merkezindeki ağır hasarlı yapılardan hak sahibi olan 
ailelerin konutları TOKÎ Başkanlığınca yapılması planlanmış olup, ancak yeni konutların inşaatlarına 
başlanmadığı için henüz yıkılamamıştır. Yedisu İlçesi ve Köylerinde tespit edilen ağır hasarlı yapıların 
yıkım işleri devam etmektedir. 

Bolu İlimiz ve çevresinde meydana gelen deprem afeti sonucu 1040 bina 5990 konut orta 
derecede hasar görmüş olup, bunlardan 5125 adet konut (yapı kullanma izin belgesini alarak) riskli 
konut kapsamından çıkmışlardır. Geriye kalan 865 konut ise pursantaj dilimlerine göre yapılmaktadır. 

Son depremler Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünün depreme dayanıklı 
öhTîadjğJn! açıkça göstermiştir. Sadece önergelerinizde yer alan iller için değil, tüm yurtta meydana 
gelebilecek olası bir depreme hazırlık olması amacıyla mevcut bina stokunun gözden geçirilip gerekli 
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görülen binaların deprem dayanımının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; öncelikle bir 
önceki deprem yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Muhtemel bir 
depremde binanın ayakta kalıp kalmayacağını belirlemek için detaylı inceleme ve hesap yöntemlerine 
ihtiyaç duyulmaktaydı. Bakanlığımız uzmanları ve çeşitli üniversitelerin katılımı ile oluşturulan 
komisyon marifetiyle 1998 tarihli Deprem Yönetmeliğine "Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve 
Güçlendirilmesi" bölümü eklenerek 6 Mart 2007 tarihinde "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, yeni yapılacak binaların depreme 
dayanıklı tasarımının yanı sıra mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili hesap 
esaslarım da içermektedir. 

Mevcut bina stokunun çok olması nedeni ile binaların tümünün, Deprem Yönetmeliğinde yer 
alan kurallara göre deprem güvenliklerinin belirlenmesinin tamamlanması, maliyet ve zaman 
açısından kısa sürede mümkün değildir. Bunun yerine deprem riski yüksek binaları belirleyebilecek 
daha az zaman ve emek harcanarak ve bazı teknik bilgileri içeren bir dokümana ihtiyaç 
bulunmaktadır. Buna benzer uygulamalar dünyada da yapılmıştır. Ülkemizde de Zeytinbumu, 
Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece gibi belediyelerce hızlı değerlendirme yöntemleri ile riskli binaların 
belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Belirlenen bölgelerde; riski yüksek binaların konumlan, sayısı, dağılımı, sosyo-ekonomik 
durumları dikkate alınarak güçlendirme ve/veya kentsel dönüşüm uygulanarak can ve mal kayıpları 
Önlenmelidir. Ayrıca riskli binaların belirlenmesine yönelik olarak Ülkemizde çeşitli bilim insanları 
tarafından hazırlanan formlar bulunmaktadır. Bakanlığımızca ülke genelinde standart bir hızlı 
değerlendirme formu geliştirmek amacı ile bu yıl başlatılan bir proje bulunmaktadır. Bakanlığımızca 
hazırlanacak hızlı değerlendirme formu, yerel yönetimler tarafından ülke genelindeki tüm bina 
stokunda uygulanarak riskli binalar belirlenebilecektir. 

Belediye mücavir alanları içindeki yapıların imar durumları, planlama, proje ve yapımı 
konusundaki uygulamalardan belediyeler sorumludur. Bu işlemler, Bakanlığımızca hazırlanan teknik 
mevzuatlara ve diğer ilgili mevzuatlara uyularak Belediyelerce gerçekleştirilir. 

Ayrıca, Bakanlığımızın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 04.04.2003 tarihli ve 4256 sayılı 
Genelgesine göre imar planına esas olmak üzere özel jeoloji büroları, üniversite döner sermayeleri ve 
kamu kuruluşları tarafından düzenlenen raporların inceleme değerlendirme ve onay işlemleri yetkisi 
(Uygun Alan ve önlemli Alan içeren raporlarda) ilgili Valiliğine devredilmiştir. 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (ISMEP) projesi kapsamında, 
Bakanlığımızla düzenlenen protokol kapsamında, ülke çapında inşaat mühendislerine yeni deprem 
yönetmeliğinin uygulanmasıyla ilgili eğitim verilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla 
Bakanlık tarafından eğitimlerde kullanılacak eğitim materyalleri ve bahse konu Yönetmeliğin 
örneklerle açıklandığı kitap hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından 26-28 Mart 2009 tarihleri arasında 
eğitimlerde eğitici olarak görev yapacak öğretim üyeleri ve mühendislere eğitici eğitimi yapılmıştır. 
Yönetmelik eğitimi kapsamında ülke çapında 30 eğitim düzenlenecek ve yaklaşık 3.000 mühendisin 
eğitimi planlanmaktadır, tik eğitim 22-24 Mayıs tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da 
düzenlenmiş, bu eğitimlerde gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan yaklaşık 200 inşaat 
mühendisine eğitim verilmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışından bir çok üniversite ve kurumun katılımıyla gerçekleştirilmiş olan 
MEJ^ . Projesinde, Sakarya İli Adapazarı BÜyÜkşehir Belediyesi ilçe ve belde sınırlan, Kocaeli İli 
GölcjÜlC;İlçesi, Değirmendere ve İnsaniye Belediyeleri pilot bölge olarak kabul edilmiştir. Proje 
kapsamında, mevcut verilerin derlenmesi, mevcut topoğrafik, yerbilimsel ve halihazır haritalann 
sayısaifaştıülması ve sayısallaştınlan tüm bilgilerin Coğrafi' Bilgi Sistemi (CBS) ortamına 
aktanlmâsÇ yerel zemin koşullannın dikkate alındığı büyük ölçekli, deprem tehlikesini ortaya koyan 
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sismik mikrö bölgeleme haritalannın üretilmesi ve.sismik mikro bölgelemenin usul ve esaslarının 
belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. MERM Projesi (Deprem Riskini Azaltmak için Mikro 
Bölgeleme), Afet işleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği 
Teşkilatı (DEZA/SDC) tarafından finanse edilen ve Dünya Afet Risk Yönetimi Enstitüsü (DRM) 
idaresi altında yürütülen uluslararası bir projedir. Türkiye'de, yer bilimsel verilerin arazi kullanım 
planlamasına (1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 ölçekte) entegrasyonu amacıyla, uygulanabilecek mikro 
bölgeleme yönteminin geliştirilmesi ve seçilen iki bölgede (Adapazarı ve Gölcük) denenerek 
uygulanması amacı ile 2002 yılında başlayan proje çalışmaları 2004 yılında başarıyla 
sonuçlandırılmıştır. Projenin final çıktısı olarak, Türkiye'de mikro bölgelemenin nasıl 
yapılabileceğini adım adım anlatan bir kılavuz (el kitabı) oluşturulmuş ve ilgili kamu kurumlarına, 
nüfusu 30.000'in üzerindeki belde ve belediyelere, ilgili odalara dağıtımı yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda; hazırlanan dört adet kitap ile (1-Belediyeler İçin Sismik Mikro Bölgeleme El Kitabı, 2-
Belediyeler îçin Sismik Mikro Bölgeleme Bilimsel Son Durum Raporu, 3- Belediyeler İçin Sismik 
Mikro Bölgeleme örnek Uygulamalar 4- Belediyeler îçin Sismik Mikro Bölgeleme Genişletilmiş 
özet), Ülkemizde sismik mikro bölgelemenin nasıl uygulanabileceğine ilişkin yöntemler ve 
prosedürler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen konular ile birlikte; Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ülke 
genelinde kamu yapı envanteri hakkında çalışılmakta olup, özel konutların envanterine ilişkin olarak 
yürütülöı bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

63.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı 'nın, Erdek 'teki atık depolama tesislerinin çevreye et
kilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8114) 

TÜRKİYE BtYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 

yazık olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. // 

Pro£ D?Jabseytıı PAZARCI 
DSP Balıkesir MffletyeMli 

Balıkesir'in Erdek İlçesi Kapıdağ Yarımadasında deniz kenarına. yakın yerlerde 
kurulan atık depolama alanlarındaki sıvı atıklarının yer altı sularıyla birlikte denize karıştığı ' 
ifâde edilmekte ve bu durumun bölge turizmi adına olumsuz bir gelişme olduğu çeşitli basın 
organlarınca dile getirilmektedir. Bakanlığınızın 25102 Sayılı Teşkilat ve. Görevleri 
Hakkındaki Kanunda "Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile, uyumlu 
yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, 
görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek" hükmü yer 
almaktadır. Ayrıca söz konusu Kanunun 9,mkddesirıde Bakanlığınız görevleri çerçevesinde 
"Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve 
görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek* gerektiğinde lisansı iptal etmek." denmektedir. 

Bu bağlamda, 
1. Kapıdağ Yarımadasındaki auk depolama alanlarındaki sıvı atıkların denizi kirlettiği 

iddialan doğru mudur? Eğer doğruysa bu durumun çevresel tahribatı ine boyuttadır? 
2. Söz konusu atık tesisleri şuana dek denetlenmiş midir? Eğer denetlendiyse» deniz 

alanlarının korunması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
3. Bölge turizmini olumsuz etkilediği belirtilen durumun sona ermesi için ne gibi 

Önlemler almayı düşünmektesiniz? 
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JjJM' ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 7 \ 
'\!s5r Baıın ve Halkla İlişkiler MûsavirlığU Bilgi Edinme Birimi I ^ 

Sayı :B.18.0.BHl.O.OO.OO/610,01-3^5 Ö3../A/2009 
Konu ; Yazılı Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM' uta 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yansı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın Hüseyin PAZARCI* nın, 
7/8114 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
EK 
Cevabi yazı 

Prof. DV¥qcs«l-£& 
Bakan 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN PAZARCI* NIN 
7/78114 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Balıkesir'in Erdek ilçesi, Kapıdağ Yarımadasındaki atık depolama 
alanlarındaki sıvı atıkların denizi kirlettiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa bu 
durumun çevresel'tahribatı ne boyuttadır. 

SORU 2. Söz konusu atık tesisleri şu ana dek denetlenmiş midir? Eğer denetlendiyse, 
deniz alanlarının korunması için ne tedbirler alınmıştır? 

SORU 3. Bölge turizmini olumsuz etkilediği belirtilen durumun sona ermesi için ne 
gibi önlemler almayı düşünmektesiniz? 

CEVAP 1,23- Ülkemizde katı atıkların kaynağında toplanması, taşınması, geri 
kazanılması ve bertarafma ilişkin yükümlülükler; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediyeler ve büyükşehir belediyelerine verilmiştir. 
Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesi gereğince, büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle 
yükümlüdürler. 

Balıkesir İli Erdek, Ocaklar ve Karşıyaka Belediyelerine, yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümleri kapsamında sorumluluklarım yerine getirmeleri; bir an evvel birlik kurma 
çalışmalarını tamamlayarak atık mevzuatına uygun katı atık bertaraf tesisini hayata 
geçirmeleri; halihazırda kullanmaya devam ettikleri düzensiz depolama alanları için 
rehabilitasyon projeleri hazırlamaları hususlarında gereken uyanlar yapılmıştır. 
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64.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Diyarbakır-Bismil'de verilen arama ruhsatlarına 

ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8119) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 18.05.2009 

Daha önce vermiş olduğum 7/6503 esas no'lu soru önergemde ;AME Şirketi, 2008 yılı 
başında Diyarbakır ili Bismil îlçesi civarında ARPATEPE-1 kuyusunda Türkiye'nin en 
kaliteli petrol keşfini yaptığını, bu kuyunun güneyinde yer alan AR/MA Y/3905 ve 
AR/MA Y/3906 no'lu iki petrol sondajı ruhsatı için yedi şirketin Petrol îşleri Genel Müdürlüğü 
(PlGM)'ne başvurduğu, yürürlükteki mevzuata gereğince bir şirket aynı ruhsat bölgesinde 
12'den fazla kuyu ruhsatı alamayacağından TPAO'nın o ruhsat bölgesinde ruhsat alma 
kapasitesi dolduğu nedeniyle PERENKO adlı bir şirket ile gizli anlaşma yaparak PERENKO 
aracılığı ile ruhsat başvurusunda bulunduğunu, PÎGM tarafından bu iki ruhsatın, milli 
şirketimiz olan TPAO ile ilişkili olduğu iddia edilen PERENKO şirketine verilmediği gibi 
petrol kuyusu sondajı konusunda Trakya bölgesinde MAYA-ZORLU ortaklığı İle birlikte bir 
tek kuyu açmaktan başka hiçbir deneyimi olmayan ÇALIK GRUBU'na verildiğini, 
petrolcülük sektöründe gündeme gelen iddialar arasında olduğunu belirtmiştim.Aynı zaman 
da belirtilen bölgede Merty-Enerjy şirketi ile 70 km'lik 2 boyutlu sismik çalışma yapılarak 
kuyu önerisi yapılacağı bilinmektedir. Bu konuların açıklığa kavuşturulması bakımından; 

1-) Diyarbakır ili Bismil ilçesi civarında AME şirketi'nin açtığı ARPATEPE -1 kuyusunun 
güneyindeki AR/MA Y/3905 ve AR/MAY/ 3906 no'lu ruhsatların ÇALIK GRUBU'na 
verildiğine ilişkin iddialar doğru mudur? 

2-) Şayet bu iki petrol arama ruhsatı, gerçekten ÇALIK GRUBU'na verilmişse; 

a-) AR/MAY/3905 ve AR/MAY/ 3906 no'lu ruhsatlar, hangi kriterler dikkate valınarak 
ÇALIK GRUBU'na verilmiştir? Ruhsat hangi tarihte verildi? Ruhsat başvurusunda bulunan 
firmalar arasında teknik-fenni -mali ve diğer yönlerden en iyi durumda olan ÇALIK GRUBU 
muydu? 

b- Bu iki petrol arama ruhsatının, Çalık Grubuna verilmesinde ÇALIK GRUBU'nun, 
hükümete yakınlığının ya da Sayın Başbakan'ın damadının bu grubun genel Müdürü 
olmasının bir rolü olmuş mudur? 

c- Bu iki'petrol ruhsatının ÇALIK GRUBU'na verilmesinde PÎGM Genel Müdürü A.ERDAL 
GÜLDEREN, TPAO Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak ÇALIK GRUBU'na transfer olan 
OSMAN SAÎM DÎNÇ ve TPAO Genel Müdürü'nün özel bir gayreti olmuş mudur? Ruhsat 
verilmesi süresinde bu kişilerin katıldığı toplantı ve görüşmeler yapılmış midir? Böyle bir 
toplantı ya da görüşme yapılmışsa bunlardan Bakan olarak haberiniz var mıdır? 

d- Bu iki petrol sondaj ruhsatının ÇALIK GRUBU'na verilmesi için PİGM'ne ya da TPAO'na 
veya bu konuda yetkili diğer birimlere herhangi bir talimat, telkin ve öneri yapılmış mıdır? 
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e- Çalık Grubunun Trakya bölgesinde MAYA-ZORLU ortaklığı ile birlikte açtığı bir tek 
sondaj kuyusundan başka açtığı sondaj kuyusu var mıdır? Varsa açtığı petrol sondaj kuyusu 
nerededir? Kaç metre sondaj yapmıştır? 

3-) Söz konusu iddialar doğru olmayıp adı geçen ruhsatlar Çalık Grubuna verilmedi ise; bu iki 
ruhsat kime verilmiştir? 

4-)Yukarıda söz edilen AR/MAY3905 ve AR/ MAY/ 3906 no'lu ruhsat için PÎGM'e kaç 
başvuru yapılmıştır? Başvuruda bulunanlar kimlerdir? 

5-)Ruhsat için başvuranlar arasında yer alan PERENKO şirketinin, TPAO ile doğrudan ya da 
dolaylı, açık veya gizli herhangi bir ilişkisi var mıdır? Ya da TPAO ile PERENKO arasında 
TPAO'nun çıkarlarını korumaya yönelik açık ya da kapalı bir anlaşma yapılmış mıdır? Milli 
şirketimiz TPAO, yaptığı anlaşma uyarınca PERENKO vasıtasıyla ruhsal başvurusunda 
bulunmuşsa; çok değerli bu iki ruhsat, neden PERENKO'ya verilmemiştir? Milli şirketimiz 
TPAO neden korunmamı ştır? 

6-) AME şirketinin bölgede keşfini yaptığı petrol, Çalık Enerji'yi yerel bir enerji şirketi 
yapmak amacıyla Çalık Grubu'na özel olarak mı tahsil edildi? Bu kapsamda Çalık Enerji'nin 
70 km'lik 2 boyutlu sismik veri toplattığı bilinmektedir. Bunun anlamı bu yapılan yanlışın 
geri dönüşü olmadığını mı gösterir? 

7-) Verilen bu ruhsatları iptal edip, TPAO 'ya devretmeyi düşünüyor musunuz? Ya da TPAO 
ile anlaşmalı olarak ruhsat başvurusunda bulunduğu iddia edilen PERENKO şirketine 
devretmeyi ve böylece kamunun yararını korumayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ; B.15.0.SGB.Û2.610 -939-8990 6 Temmuz 2009 
Kona: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazısı. 
v-

Mersin Milletvekili Sayın M Rıza ÖZTÜRK'ün taraf una tevcih ettiği» 7/8119 esas nolu yazılı 
soru önergesi T3.M.M. İç Tuzüğü'nfln 99 uncu maddesi gereği, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve 
TPAO Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim, 

-$0-EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 

Taner YİLDİZ 
Bakan 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8119) 

Sorular 1,2,3i 
AME Şirketi, 2008 yılı başında Diyarbakır ili Bismil İlçesi civarında ARPATEPE-1 
kuyusunda Türkiye'nin en kaliteli petrol keşfini yapmıştır. Bu kuyunun güneyinde yer alan 
AR/MAY/3905 ve AR/MAY/3906 nolu iki petrol sondajı ruhsatı için yedi şirketin Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)'ne başvurduğu, yürürlükteki mevzuat gereğince bir şirket 
aynı ruhsat bölgesinde 12'den fazla kuyu ruhsatı alamayacağından TPAO'nın o ruhsat 
bölgesinde ruhsat alma kapasitesi dolduğu nedeniyle PERENKO adlı bir şirket ile gizli 
anlaşma yaparak PERENKO aracılığı ile ruhsat başvurusunda bulunduğu, PİGM tarafından 
bu iki ruhsatın, milli şirketimiz olan TPAO ile ilişkili olduğu iddia edilen PERENKO 
şirketine verilmediği gibi petrol kuyusu sondajı konusunda Trakya bölgesinde MAYA-
ZORLU ortaklığı ile birlikte bir tek kuyu açmaktan başka hiçbir deneyimi olmayan ÇALIK 
GRUBU'na verildiği, petrolcülük sektöründe gündeme gelen iddialardır. Aynı zamanda 
belirtilen bölgede Merty-Energy şirketi ile 70 km'lik 2 boyutlu sismik çalışma yapılarak kuyu 
önerisi yapılacağı bilinmektedir. Bu konuların açıklığa kavuşturulması bakımından; 

-Diyarbakır İli Bismil İlçesi civarında AME şirketinin Açtığı Arpatepe-1 kuyusunun 
güneyindeki AR/MAY/3905 ve AR/MAY 3906 nolu ruhsatların Çalık Grubuna verildiğine 
ilişkin iddialar doğrumudur? 

-Şayet bu iki petrol arama ruhsatı, gerçekten ÇALIK GRUBU'na verilmişse; 
a-AR/MAY/3905 ve AR/MAY/ 3906 no'lu ruhsatlar, hangi kriterler dikkate alınarak ÇALIK 
GRUBU'na verilmiştir? Ruhsat hangi tarihte verildi? Ruhsat başvurusunda bulunan firmalar 
arasında teknik-fenni-mali ve diğer yönlerden en iyi durumda olan ÇALIK GRUBU muydu? 
b-Bu iki petrol arama ruhsatının, Çalık Grubuna verilmesinde ÇALIK GRUBU'nun, 
hükümete yakınlığının ya da Sayın Başbakan'ın damadının bu grubun genel Müdürü 
olmasının bir rolü olmuş mudur? 
c-Bu iki petrol ruhsatının ÇALIK GRUBU'na verilmesinde PİGM Genel Müdürü A. ERDAL 
GÜLDEREN, TPAO Genel Müdürlüğümden ayrılarak ÇALIK GRUBU'na transfer olan 
OSMAN SAIM DİNÇ ve TPAO Genel Müdürünün özel bir gayreti olmuş mudur? Ruhsat 
verilmesi süresinde bu kişilerin katıldığı toplantı ve görüşmeler yapılmış mıdır? Böyle bir 
toplanü ya da görüşme yapılmışsa bunlardan Bakan olarak haberiniz var mıdır? 
d-Bu iki petrol sondaj ruhsatının ÇALIK GRUBU'na verilmesi için PİGM'ne ya da TPAO'na 
veya bu konuda yetkili diğer birimlere herhangi bir talimat, telkin ve öneri yapılmış mıdır? 
e-Çalık Grubunun Trakya bölgesinde MAYA-ZORLU ortaklığı ile birlikte açtığı bir tek 
sondaj kuyusundan başka açtığı sondaj kuyusu var mıdır? Varsa açtığı petrol sondaj kuyusu 
nerededir? Kaç metre sondaj yapmıştır? 

-Söz konusu iddialar doğru olmayıp adı geçen ruhsatlar Çalık Grubuna verilmedi ise; bu iki 
ruhsat kime verilmiştir? 

Cevaplar h 2.3: 
X nolu Siirt Petrol Bölgesinde 24.04.2008 tarihinde feshedilen AR/MAY/3905 ve 3906 hak 
sıra nolu ruhsat sahalarına yapılan müracaatlar 6326 sayılı Petrol Kanunu çerçevesinde bir 
bütün olarak değerlendirilmiş olup her bir saha için verilen 3 yıllık yatırım ve faaliyet 
programlan arasında en yüksek mali yatırım teklifinin Çalık Grubu tarafından verilmesi 
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nedeniyle ruhsatlar, sunmuş olduğu programı uygulaması şartıyla 04.01.2009 tarihinde 4'er 
yıl süre ile Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ye verilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (PtGM) petrol arama şirketlerinin ruhsat talepleri 
değerlendirilirken, şirketlerin ilk 3 yıl içinde yapacakları yatırımlar talep sahibi diğer 
şirketlerin yatırımları ile mukayese edilmekte ve ruhsatın verilmesinde yapılacak yatırım 
miktarı ile şirketin tecrübesi birlikte belirleyici olmaktadır. 

Ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde ve ruhsatların verilmesinde yukarıda değinilen 
kriterler dışında hiçbir kriter göz önünde bulundurulmadığı gibi, Bakanlığımca herhangi bir 
kişiye veya kuruma talimat verilmemiş ve telkinde bulunulmamıştır, önergenin 2 nci 
sorusunda sözü edilen kişiler ile PtGM ve TPAO Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir 
toplantı da düzenlenmemiştir. 

Çalık Grubu I nolu Marmara Petrol Bölgesinde AR/MAY-ÇLK/3864 hak sıra nolu ruhsat 
sahasında, 04.09.2008-08.10.2008 tarihleri arasında, Maya Petrol ve Gaz San. ve Tic. Ltd. 
şirketi ile müştereken Banarlı-3 arama kuyusunu açmıştır. 

Soru 4:. 
Yukarıda söz edilen AR/MAY3905 ve AR/MAY/3906 nolu ruhsat için PÎGM'e kaç başvuru 
yapılmışür? Başvuruda bulunanlar kimlerdir? 

Cevap 4: 
Söz konusu ruhsat sahalarına aşağıdaki şirketler başvurmuştur. 

- Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. 
- Aladdin Middle East Ltd. - Güney Yıldızı Petrol Ür. Sondaj Müt. Ve Tic. A.Ş.-Energy 
Operations Turkey LLC. 

- N.V.Turkse Perenco 
-Trans Atlantic Turkey Ltd. 
-Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ür. înş. San. ve Tic. A.Ş. 
-Toreador Turkey Ltd. 
-Arar Petrol Gaz Arama Ür. Paz. AŞ. 

Soru 5; 
Ruhsat için başvuranlar arasında yer alan PERENKO şirketinin, TPAO ile doğrudan ya da 
dolaylı, açık veya gizli herhangi bir ilişkisi var mıdır? Ya da TPAO ile PERENKO arasında 
TPAO'nun çıkarlarını korumaya yönelik açık ya da kapalı bir anlaşma yapılmış mıdır? Milli 
şirketimiz TPAO, yaptığı anlaşma uyarınca PERENKO vasıtasıyla ruhsat başvurusunda 
bulunmuşsa; çok değerli bu iki ruhsat, neden PERENKO'ya verilmemiştir? Milli şirketimiz 
TPAO neden konulmamıştır? 

Cevap S: 
Petrol arama bölgelerindeki ruhsat sınırlamasını ve risk paylaşımım göz önünde bulunduran 
TPAO Genel Müdürlüğü tecrübelerini sektörde faaliyet gösteren PERENCO, AMİTY OIL, 
TOREADOR, CHEVRON, PETROBRAS, EXXONMOBIL gibi ortaklık yaptığı firmalarla 
paylaşmaktadır. Ancak, TPAO ile PERENCO arasında söz konusu ruhsatlara başvuruda 
bulunmak için bir anlaşma yapılmamıştır. 
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Soru 6: 
AME şirketinin bölgede keşfini yaptığı petrol, Çalık Enerji'yi yerel bir enerji şirketi yapmak 
amacıyla Çalık Grubuna özel olarak mı tahsis edildi? Bu kapsamda Çalık Enerjinin 70 km'lik 
2 boyutlu sismik veri toplattığı bilinmektedir. Bunun anlamı bu yapılan yanlışın geri dönüşü 
olmadığını mı gösterir? 

Cevap 6: 
Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin aldığı ruhsat alanlarında sismik çalışma yapması petrol 
arama faaliyetinin gereği olup sismik çalışma yapacağı hususu verdiği üç yıllık faaliyet 
raporunda da yer almaktadır. 

Soru 7: 
Verilen bu ruhsatlan iptal edip, TPAO'ya devretmeyi düşünüyor musunuz? Ya da TPAO ile 
anlaşmalı olarak ruhsat başvurusunda bulunduğu iddia edilen PERENKO şirketine 
devretmeyi ve böylece kamunun yararım korumayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 7; 
TPAO Genel Müdürlüğünün anılan arama bölgesinde 12 adet arama ruhsatı bulunmaktadır. 
Bir arama bölgesinde alınan ruhsat sayısı Petrol Kanununun 53 üncü maddesi gereği 12'den 
fazla olamamaktadır. 6326 Sayılı Petrol Kanunu çerçevesinde ruhsat alarak faaliyete başlayan 
şirketler, arama faaliyetlerine ve yatırım programlarına uygun şekilde devam etmek 
zorundadır. Mevzuat ve yatırım programına uygun şekilde hareket etmeyen şirketlerin 
ruhsatları, 4 yıllık kanuni süre sonunda uzatılmayıp düşürülmektedir. Dolayısıyla verilen 
ruhsatların iptali veya devri söz konusu değildir. 

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TKİ ve TTK'nın kömür üretimi ile mali durumlarına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'in cevabı (7/8120) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafmdan 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

MHP Kütahya Milletvekili 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKÎ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ülkemiz kömür 
kaynaklarının devletin genel enerji ve yakıt, politikasına uygun olarak en iyi şekilde 
değerlendirilmesiyle yükümlüdürler. Ancak bu iki önemli kurumumuzun AKP iktidarları 
döneminde asıl amaçlarından saptığı ve zaman zaman zarar ettirildiği yönünde haberlere 
rastlanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. TKİ ve TTK Müdürlükleri tarafından 2008 ve 2009 yıllarında toplam ne kadar kömür 
üretimi gerçekleştirilmiştir? Üretilen kömürün ne.kadarı enerji üretiminde, ne kadarı da 
yakıt olarak kullanılmıştır? 
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2. 2008 ve 2009 yıllarında toplam kömür üretiminin ne kadarı sosyal yardım amacıyla parasız 
olarak dağıtılmıştır? Bunun parasal değeri ne kadardır? Bu bağlamda hazinenin TKİ ve TTK 
Müdürlüklerine ne kadar borcu bulunmaktadır? 

3. 2008 ve 2009 yıllarında TKİ ve TTK Müdürlükleri kamu veya özel bankalardan kredi 
kullanmış mıdır? Kullandı ise ne kadar kredi alınmış ve ne kadar faiz ödemesi yapılmıştır? 

4. TKİ ve TTK Müdürlüklerinin 2007 ve 2008 yılları kârları ne kadardır? Zarar var mıdır? 
Varsa neden zarar edilmiştir? 

5. 2008 ve 2009 yıllarında ülkemize ne kadar kömür ithal edilmiştir? Bu amaçla ne kadar döviz 
Ödenmiştir? İthal kömürün ne kadarı yakacak olarak kullanılmıştır? Yerli kömür üretimi 
artırılarak kömür ithalatının önlenmesi için neler yapılmaktadt *? 

6. TKİ'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğruluk derce îsi nedir? 

7. 2009 yılı kömür üretimi, ithalatı ve kullanımın:! ilişkin programınız nasıldır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

S.y, :B.15.0.SOB.02.610- ISO ^ m m ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

9001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/8120 esas nolu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, TKİ Genel Müdürlüğü ve TTK 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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Taner YILDIZ 
Bakan 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8120) 

Şora l ; . 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu (TKÎ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ülkemiz 
kömür kaynaklarının devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak en iyi şekilde 
değerlendirilmesiyle yükümlüdürler. Ancak bu iki önemli kurumumuzun AKP iktidarları 
döneminde asıl amaçlarından saptığı ve zaman zaman zarar ettirildiği yönünde haberlere 
rastlanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

- TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından 2008 ve 2009 yıllarında toplam ne kadar kömür 
üretimi gerçekleştirilmiştir? Üretilen kömürün ne kadarı enerji üretiminde, ne kadarı da yakıt 
olarak kullanılmıştır? 

Cevap 1: 
TKÎ Genel Müdürlüğünün 2008 yılı satılabilir kömür üretim miktarı 36.697.072 tondur. 2008 
yılında satışı yapılan kömür miktarı ise 36.418.909 ton olup bu miktarın 29.441.616 tonu enerji 
üretiminde, 6.977.293 tonu sanayi ve ısınma sektöründe yakıt olarak kullanılmıştır. 2009 yılı 
üretimi 33.634.536 ton, satışı ise 34.385.465 ton olarak programlanmıştır. 2009 yılı Nisan ayı 
sonu itibariyle Üretim 10.699.586 ton, satış ise 11.366.324 ton olarak gerçekleşmiştir. Yapılan 
satışın 9.670.753 tonu enerji üretimi için termik santrallara, 1.695.571 tonu ise ısınma ve sanayi 
sektörüne olmuştur. 

TTK Genel Müdürlüğünün 2008 yılı satılabilir kömür üretim miktarı 1.586.532 tondur. Bu 
miktarın %65'i enerji sektörüne (ÇATES), %25'i demir-çelik sektörüne, %6'sı yakıt amaçlı ve 
%4'ü muhtelif sektörlere (Çaykur, Şeker Fabrikası vs.) pazarlanmıştır. 2009 yılı Mayıs ayı sonu 
itibariyle 744.409 ton satılabilir kömür üretilmiş ve bu miktarın %66'sı enerji sektörüne, %23'ü 
demir-çelik sektörüne, %11'i yakıt amaçlı kullanılmıştır. 

Soru 2 ; 
2008 ve 2009 yıllarında toplam kömür üretiminin ne kadarı sosyal yardım amacıyla parasız 
olarak dağıtılmıştır? Bunun parasal değeri ne kadardır? Bu bağlamda Hazinenin TKİ ve TTK 
Müdürlüklerine ne kadar borcu bulunmaktadır? 

Cevap 2: 
2008 yılında TKİ Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardım amacıyla fakir ailelere dağıtılan 
kömür miktarı 1.627.619 ton olup parasal değeri 433.283.295 TL'dir. 30.05.2009 tarihi itibariyle 
350.000 ton kömür dağıtımı yapılmış olup TKİ Genel Müdürlüğünün Hazine Müsteşarlığından 
toplam 261.117.017 TL alacağı bulunmaktadır. 

2008 yılında TTK Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardım amacıyla fakir ailelere dağıtılan 
kömür miktarı 19.526 ton olup parasal değeri 8.393.861,53 TL'dir. 2009 yılı Nisan ayı sonu 
itibariyle dağıtılan kömür ise 5.574 ton olup parasal değeri 2.481.156,96 TL'dir. TTK Genel 
Müdürlüğünün Hazine Müsteşarlığından toplam olarak 10.875.018,48 TL alacağı mevcuttur. 
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Som 3 : 
2008 ve 2009 yıllarında TKİ ve TTK Müdürlükleri kamu veya özel bankalardan kredi kullanmış 
mıdır? Kullandı ise ne kadar kredi alınmış ve ne kadar faiz ödemesi yapılmıştır? 

Cevap 3: 
TKİ Genel Müdürlüğünce 31.12.2007 tarihi itibariyle kullanılan 529.011.000 TL tutarında 
krediye ek olarak 2008 yılında 23.989.000 TL kredi kullanılmış ve toplam kredi miktarı 2008 
yılı sonu itibariyle 553.000.000 TL olmuştur. Kullanılan ticari krediler için ödenen faiz tutan 
107.771.770 TL'dir. 2009 yılında kredi kullanılmamış ve 125.000.000 TL kredi geri ödemesi 
yapılmıştır. 30.05.2009 tarihi itibariyle ödenen faiz 31.667.000 TL'dir. 

TTK Genel Müdürlüğünce kamu veya özel bankalardan kredi kullanılmamıştır. 

Soru 4 : 
TKİ ve TTK Müdürlüklerinin 2007 ve 2008 yıllan karlan ne kadardır? Zarar var mıdır? Varsa 
neden zarar edilmiştir? 

Cevap 4: 
TKİ Genel Müdürlüğü 2007 yılında 18.332.405 TL, 2008 yılında 196.000.599 TL. dönem kan 
elde etmiştir. 

TTK Genel Müdürlüğünün zararı; 2007 yılı 421.472.678,13 TL, 2008 yılı 381.696.564,83 TL, 
2009 yılı Nisan ayı sonu itibariyle ise 131.325.169,29 TL olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı 
sonunda TTK Genel Müdürlüğüne alınan yeni 3.000 üretim işçisi mevcut üretim işçilerine oranla 
daha ekonomik ücretle ve daha verimli çalışmakta ve yeni yapılanma sayesinde zararın kabul 
edilebilir seviyelere çekilmesi hedeflenmiştir. 

Soru 5 i 
2008 ve 2009 yıllannda ülkemize ne kadar kömür ithal edilmiştir? Bu amaçla ne kadar döviz 
ödenmiştir? tthal kömürün ne kadan yakacak olarak kullanılmıştır? Yerli kömür üretimi 
artınlarak kömür ithalatının önlenmesi için neler yapılmaktadır? 

Cevap S: 
Enerji sektöründe önemli rol oynayan kömür ülkemizde muhtelif linyit ocaklanndan ve TTK 
Genel Müdürlüğüne bağlı havzadaki taşkömürü rezervlerinden sağlanmaktadır. Ülkemiz 
taşkömürü tüketiminde demir-çelik sektörü, enerji santralleri, çimento, gıda, teshin ve diğer 
sanayi kuruluşlan önemli yer tutmaktadır. Bu sektörlerin ihtiyacı olan kömür talebinin 
karşılanması için Bakanlığım tarafından gereken çalışmalar yapılmakta ve dışa bağımlılığın 
asgariye düşürülmesi için yoğun gayret gösterilmektedir. 

TKÎ Genel Müdürlüğü tarafından kömür ithalatı yapılmamaktadır. Ülkemize ithal edilen kömür 
miktan 2008 yılında 20 milyon ton civannda olup karşılığında 3,4 milyar dolar döviz ödenmiştir. 
2009 yılı ithalatının da 2008 yılı ithalat tutan seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir, tthal 
kömürlerin yaklaşık %50'sinin yakacak olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir, tthal kömür 
fıyatlannı regüle edebilmek için TKÎ Genel Müdürlüğü tarafından üretilerek piyasaya sürülen 
kömür miktan her yıl arttınlmaktadır. 2008 yılında ısınma ve sanayiye verilen kömür miktan 
geçmiş yıllara oranla artarak 6,8 milyon ton olmuştur. 
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TKt'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğruluk derecesi nedir? 

Cevap 6: 
TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan kömür sahalarının santral yapma koşuluyla özel 
sektöre devredilmesi ve ekonomiye kazandırılması ile enerji alanında yerli kaynak oranının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü özelleştirme kapsam ve programında 
olmayıp özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesine yönelik strateji belirleme 
çalışması da bulunmamaktadır. 

Soru 7: 
2009 yılı kömür üretimi, ithalatı ve kullanımına İlişkin programlarınız nasıldır? 

Cevap 7; 
TKİ Genel Müdürlüğünün 2009 yılı kömür üretim programı 33.634.536 ton, satış programı 
34.385.465 tondur. Bu miktarın 7.322.000 tonu ısınma ve sanayi sektörüne, 27.059.465 tonunun 
ise termik santrallara verilmesi programlanmıştır. 

TTK Genel Müdürlüğünün 2009 yılı satılabilir kömür üretim programı 2.100.000 tondur. Bu 
miktarın 50.000 tonu iç tüketime, 1.200.000 tonu Çatalağzı-B Termik Santralına, 194.720 tonu 
ısınma amaçlı, 655.280 tonu demir-çelik ve sanayi sektörüne pazarlanmak üzere 
programlanmıştır. 

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, enerji dağıtımı ve üretimindeki özelleştirmelere ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8121) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 15.05.2009 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr. Alim IŞIK ' 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınızın; enerji dağıtımı ve üretimi konusundaki özelleştirme çalışmalarını tamamlayarak 33 
Dağıtım Bölgesi ve 16 Enerji Santralinin özelleştirme portföyünü özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına (ÖİB) sunduğu, enerji özelleştirme portföyünün hazırlanmasında IMF ve Dünyâ 
bankası ile yoğun pazarlıklar yapıldığı yönündeki basında ve medyada çıkan haberler dikkatle takip 
edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Mart-2009'un ilk haftasında "Enerjide özelleştirme düğmesine basıldı" şeklindeki basında 
ve medyada yer alan bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? Doğru ise hangi dağıtım 
bölgelerinin ve santrallerin özelleştirilmesine karar verilmiştir? 

2. özelleştirilecek enerji dağıtım bölgelerinin ve santrallerin iktidarınız döneminde ve 
öncesindeki kâr/zarar durumu nasıldır? Bunlar içinde zarar eden kuruluş var mıdır? 
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3. Enerji dağıtım ve üretim birimlerinden oluşan stratejik kuruluşların özelleştirilmesi 
ülkemizin geleceği açısından ne derece doğrudur? 

4. özelleştirilecek bölge ve santrallerin belirlenmesinde IMF ve Dünya Bankası ile 
pazarlıkların yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu durum ülkemizin bağımsızlığına 
gölge düşürmeyecek midir? 

5. özelleştirmeler hangi yöntem veya yöntemlerle yapılacaktır? 

6. Enerji dağıtım bölgeleri ve santrallerin özelleştirilmesinde aranacak temel şartlar belirlenmiş 
midir? Belirlendi ise bunlar nelerdir? 

TC. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1 Ifl QQ TEMMUZ 2009 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

9000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazısı. 

b) 28.05.2009 tarih ve B.15.0.SGB.02.610-710-7065 sayılı yazımız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/8121 esas nolu 
yazılı soru önergesi yine Prof. Dr. Alim IŞIK tarafından verilen ve ilgi (b) yazımız ile T.B.M.M. 
İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılan ve bir örneği ekte gönderilen 7/7357 esas 
nolu yazılı soru önergesi ile aynı içeriktedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER : 
EK-1 7/7357 esas nolu 
önerge cevabı Taner YILDIZ 

Bakan 
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T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- %\Q _ ^ O ^ T 2 8 MAYIS MW 
Kona s Yazılı Som önergesi 

İlgi: TBMM BaşkanUgVnın 31.032009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12318 sayılı yazın. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7357 esas nolu 
yazalı «ocu Önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nun 99 ncu maddesi gereği, Enerji işleri Genel 
Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Başbakanlık 
özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- ı g W ^ 
EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı Taner YILDIZ 

Bakan 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/7357) 

Şom 1; 
Bakanlığınızın; enerji dağıtımı ve üretimi konusundaki özelleştirme çalışmalarını tamamlayarak 
33 Dağıtım Bölgesi ve 16 Enerji Santralinin özelleştirme portföyünü özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına (ÖİB) sunduğu, enerji Özelleştirme portföyünün hazırlanmasında IMF ve Dünya 
Bankası ile yoğun pazarlıklar yapıldığı yönündeki basında ve medyada çıkan haberler dikkatle 
takip edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

- Mart-2009'un ilk haftasında "Enerjide özelleştirme düğmesine 'basıldı" şeklindeki basında ve 
medyada yer alan bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? Doğru ise hangi dağıtım bölgelerinin ve 
santrallerin özelleştirilmesine karar verilmiştir? 

Cevap 1: 
Yüksek Planlama Kurulunun 17.03.2004 gün 2004/3 sayılı karan ile elektrik üretim ve dağıtım 
sektörlerinin serbestleştirilmesine ilişkin ilkelerin ve planların yer aldığı strateji belgesi 
yayınlanmıştır. Bu belgede öncelikli olarak dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin 
tamamlanması daha sonra da üretim sektörünün serbestleştirilmesi öngörülmektedir. Strateji 
belgesi çerçevesinde 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) özelleştirme kapsam ve programına alınmasını 
müteakip TEDAŞ yeniden yapılandırılmıştır. 

Elektrik dağıtım sektörü özelleştirme hazırlık çalışmalarına ve sektördeki geçiş dönemine yönelik 
olarak kanun değişiklikleri gerçekleştirilmiş, ihale hazırlık işlemleri yapılmış ve özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından 31.08.2006 tarihinde İstanbul Anadolu Yakası, Başkent ve Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleştirme ihaleleri başlatılmış, ancak söz konusu ihaleler 08.01.2007 
tarih ve 2007/01 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile ertelenmiştir. 22.04.2008 tarih ve 
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2008/25 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım 
A.Ş. ihalesinin iptal edilmesine, Başkent ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme ihale 
sürecine devam edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
Başkent ve Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. özelleştirme ihaleleri tamamlanarak, özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 19.09.2008 tarih, 2008/57 ve 2008/58 sayılı kararlan çerçevesinde Başkent 
Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissenin devri 28.01.2009 tarihinde, Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissenin devri ise 11.02.2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Meram ve Araş Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleştirme ihaleleri ise 25.09.2008 
tarihinde tamamlanmış olup devir ile ilgili işlemler devam etmektedir. Ayrıca, 10.04.2009 
tarihinde Çoruh ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin özelleştirme süreci başlatılmıştır. 
özelleştirme programında bulunan diğer dağıtım şirketlerinin özelleştirme hazırlık çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Elektrik Üretim A.Ş. ve bunlara bağlı varlıkların birlikte veya ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin 
Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi süreci devam etmektedir. Üretim tesislerinin bir kısmı 
30.05.2003 tarih ve 2003/34 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile özelleştirme 
kapsamına alınmıştır. 
Soru 2: 
özelleştirilecek enerji dağıtım bölgelerinin ve santrallerin iktidarınız döneminde ve öncesindeki 

• kâr/zarar durumu nasıldır? Bunlar içinde zarar eden kuruluş var mıdır? 

Cevap 2; 
özelleştirilecek elektrik üretim santrallerinin kâr/zarar durumları aşağıda verilmiştir. Enerji 
dağıtım bölgelerinin kâr/zarar durumlarım gösteren liste ise ekte sunulmuştur. 

^BtNTL^ 

EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü 
HAMİTABAT 
Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. 
SOMA Elektrik 
Üretim ve Ticaret 

KEMERKÖY 
Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş 
YENtKÖY Elektrik 
Üretim ve Ticaret 
A? 

2002 
370.832,1 

-50,6 

267,6 

90,3 

94,6 

2003 
420.647,9 

73,8 

-198,9 

205,4 

83,8 

2004 
1.429.742,8 

-11.116,7 

182,9 

952,2 

5.201,2 

2005 
424.58 U 

26.271,3 

14.126.0 

793,2 

60.854,0 

2006 
215.594,8 

2.690,3 

1.369,8 

16.174,2 

33.528,2 

2007 
87.423,5 

2.883,1 

11.814,4 

22.519,3 

27.551,7 

2008 
-652.458,3 

2.351,3 

36.360,8 

11.178,9 

26.188,0 

Soru?:, 
Enerji dağıtım ve üretim birimlerinden oluşan stratejik kuruluşların özelleştirilmesi ülkemizin 
geleceği açısından ne derece doğrudur? 

Cevap 3: 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel 
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik 
enerjisi piyasasının oluşturulması amaçlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulunun 17.03.2004 ve 
2004/3 sayılı Karan ile kabul edilen "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve özelleştirme 
Stratejisi Belgesi"nde özelleştirmeden beklenen temel faydalar ise; varlıkların verimli işletilmesi, 
maliyetlerin düşürülmesi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz kalitesinin 
artırılması, kayıp/kaçak oranlarında azaltma sağlanması, yenileme ve genişleme yatırımlarının 
özel sektör tarafindan yapılması ve rekabet sonucu sağlanan faydaların tüketicilere yansıtılması 
olarak belirlenmiştir. 
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Soru 4: 
özelleştirilecek bölge ve santrallerin belirlenmesinde IMF ve Dünya Bankası ile pazarlıkların 
yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu durum ülkemizin bağımsızlığına gölge 
düşürmeyecek midir? 

Cevap 4; 
Yüksek Planlama Kurulunun 17.03.2004 ve 2004/3 sayılı Karan ile kabul edilen "Elektrik 
Enerjisi Sektörü Reformu ve özelleştirme Stratejisi Belgesi" ne uygun olarak Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Söz konusu belgede 
belirlenen 20 adet dağıtım bölgesi (Kayseri ve civan hariç) dikkate alınarak TEDAŞ yeniden 
yapılandmlmıştır. TEDAŞ'ın %100 oranında hissedar olduğu dağıtım şirketlerinin özelleştirme 
ihaleleri 4046 sayılı Kanun hükümleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Değer Tespit ve İhale 

Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Özelleştirilecek dağıtım bölgeleri ve 
santrallerin belirlenmesinde IMF ve Dünya Bankası ile pazarlıklann yapıldığı yönündeki iddialar 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sorular S. 6: 
- özelleştirmeler hangi yöntem veya yöntemlerle yapılacakür? 

- Enerji dağıtım bölgeleri ve santrallerin özelleştirilmesinde aranacak temel şartlar belirlenmiş 
midir? Belirlendi ise bunlar nelerdir? 

Cevaplar 5-6: 
özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.11.2005 tarih ve 2005/125 sayılı karan ile sermayesinin 
%100'ü TEDAŞ'a ait olan ve elektrik dağmm bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ'ın 
uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan dağıtım şirketlerinin hisselerinin 
blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiş olup özelleştirme çalışmalan bu 
çerçevede yürütülmektedir. Üretim tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin işlemler, dağıtım 
özelleştirmesinde olduğu gibi özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup söz 
konusu tesislerin özelleştirme metodolojisi henüz kesinleşmemiştir. Elektrik Üretim A.Ş. ve 
bunlara bağlı varlıkların birlikte veya ayn ayn özelleştirilmesine ilişkin Danışmanlık Hizmet 
Alımı İhalesinin özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı 
beklenmekte olup Danışman ile birlikte mevcut durum analizinin yapılmasını müteakip strateji 
tespit çalışmalan gerçekleştirilecektir. 
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67.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir yıkımdaki polis müdahalesine ilişkin sorusu ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla, 14.05.2009 

Hulusi Güvel 

AdanaVilletveklll 

14.05.2009 tarihinde istanbul 111 Başakşehir ilçesi Bayrampaşa Mahallesinde kaçak 

inşaatların yıkılması sırasında ortaya çıkan olaylarda bîr yatanjdaşın. direniş göstermediği 

halde polis tarafından tekme tokat dövülmesi görüntüleri görse) bası'nimizda yer almıştır, 

Bu itibarla; 

1. Anılan olay zor kullanmanın koşullarını, amaanV • yfe '̂ rVangl hallerde 

kullanılabileceğini düzenleyen 2559 sayılı Polis Vazife ye Salahiyet Kanunu'nun 16'ıncı 

maddesi l'incl fıkrası hükümlerine uygun mudur? Söz konusu vatandaşa polisin zor 

kullanmasının koşulları oluşmuş mudur? 

2. Polisin söz konusu olayda zor kullanma yetkisi kapsamını aşarak ölçüsüz şiddet 

. kullanması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir araştırma/soruşturma başlatılmış mıdır? 

Direniş göstermediği halde vatandaşa şiddet uygulayan polis konusunda idarenlzce yapılan 

işlemler nelerdir? 

3. Polisin müdahale sırasında attığı gaz bombalarının bir okula isabet etmesi ve 

bunun sonucunda birçok öğrencinin etkilenmesinde güvenlik güçlerinin görev kusuru olup 

olmadığı konusunda Bakanlığınızca bir araştırma/inceleme yapılmış mıdır? 

4. Polisin vatandaşlara kötü davranma ve ölçüsüz şiddet kullanması konusunda 

2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle vatandaşlarımızın kaç şikâyet başvurusu 

olmuştur? Bu başvurulardan kaçı işleme konulmuştur? 
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T.C. ' 
tÇİŞLERÎBAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.05-'^n - 3 , 8 3 i /f(u°\3>°| 0 7 lamsr"20Ö9 " 

Konu :Yazıh Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8125 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin İstanbul 
Valiliğinden alınan cevabi yazı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKİ: 
Cevabi Yazı 

• • ' •T .C . 
•ÎSTAİNKt'L VALİLİĞİ 
i i Emn'ıycl Müdürlüğü 

:v.vi : H.05 \A:.üMA34A)i).\2.()7-09/lÛ^h {O.ftâftM 
i'.D'.n) : Yit/ıh Sorti önergesi 

177644 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Emniyet Genci Müdürlüğü) 

ilgi: 05.06.2009 gün ve B.05.!.KGM.0.!2.05.05{ 91250)/i6721-33 15/98 167 
.sayılı ya/.ını/.. 

İlgi sayılı yazı ile, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVIvL tarafından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Sayın Bakanımı/. 
tarafından cevaplandırılması istenilen (7/8125) esas numaralı soru önergesinin 
cevaplandırılarak, neticenin 10.06.2009 tarihine kadar bildirilmesi istenmiştir. 

14.05.2009 günü İlimi/ Başakşchir İlçesi, Allınşehir Mahallesi, Osmanlı 
caddesi No:55 ve INo:76 sayılı adreslerde bulunan kaçak yapıların yıkımıyla ilgili 
olarak, olay günü stıat:05.3ö sıralarında yıkım mahallinde gerekli güvenlik 
tedbirleri aldırılmışım 
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Belirlileri adreslerde yıkımın başlamasından sonra yıkım alanında toplanan 
vauıi.üiişlar, polise ve yıkım ekiplerine karşı taşlı ve fiili olarak mukavemette 
bulunmuşlar, ilerleyen saatlerde yıkım alanında toplanan vatandaşların sayılan 
artmış ve İstanbul Ivmniycl Müdürlüğü, Başakşchir İlçe limniyct Müdürlüğü I!k 
1 li/meı Binasına doğru yürüyüşe geçmişler ve İlçe lünniyet Müdürlüğü Kk i İi/mel 
binasını taramışlardır. Olay yerinde bulunan görevlilerimi/ tarafından, mahalle 
sakinlerine yıkım işleminin sonlandığı defalarca i/ah edilmesine rağmen kalabalık 
olay yerinden dağılmamıştır. 

Bu esnada mahalle sakinleri ile alakası olmayan illegal örgüt mensuplarının 
olay mahallinde bulunan topluluğun içine girerek "Yıkımın devam edeceği Kendi 
oturdukları evlerin de yıkılacağı" şeklinde halka karşı propaganda amaçlı 
telkinlerde bulundukları yönünde duyarlı vatandaşlarımı/ tara fin dun görevli 
ekiplerimize istihbarı bilgiler ulaştırılmıştır. 

!*rovakalif eylemde bulunan illegal örgüt mensuplarının kışkırtmaları ile 
mahalle sakinleri çeşitli sloganlar atarak olayların büyümesine neden olmuşlar 
olayların devamında Mmniyct Güçleri tarafında yapılan ika/lan dikkate almayarak 
Kmniyel Güçlerine karşı taşlı, sopalı ve molotof kokteyllcriyle saldırılarda 
bulunnjaya devam etmişlerdir. 

l-inmiy,:! güçlerine taşlı sopa!: saldırıların yoğun" bir şekilde CL\:I;IV<1M)..Sİ, , 
;•.••.:.•:,!..•. "25?v .-î'iniîi i'oîLs Vıv/Jıe ve Saiu.'ıiyej Kânufju'nun. 16. niiuJJv.ii 3 jii\y 
}*ıknı.-;ı" nükümlerı doğrultusunda gereken ölçüde ve kademeli ularak /İt 
ku'IaV.ılmış. denge unsuru gö/.elilmek suretiyle su ve gaz kullanılarak olayların 
oııtenmesi sağlanmış barikat kurularak kapatılan yollar imliğe açılmıştır 

' Bilgilerinize ar/ederim. 

/<-" Isı* ^Z* 
Muammer GULKR 

Vali 
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68.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir yıkımdaki polis müdahalesine ilişkin sorusu ve 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8126) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tararından Anayasa'nın 98. ve 
İçtüzüğün 96. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

• 15.05.2009 . n 

Sebahat Tuncel 
İstanbul Milletvekili 

14 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Bayramtepe -Güvercintepe mahallesinde iki evin 
yıkılmasıyla başlayan olaylar adeta polis şiddetine dönüşmüştür. Yaşanan olaylar ve saatlerce 
süren gaz bombalı saldırılar, okullara ve bebeklerin kaldıkları evlerin odalarına "kadar 
uzanmıştır. Sadece gaz bombası değil mahalleye giren yüzlerce polis, plastik mermi ve 
tazyikli su da kullanmıştır. 

Yıkım sabah 07.30 saatlerinde durdurulmuş olmasına rağmen, polis mahalleden çıkmamış ve 
asıl saldın bu saatten sonra başlamıştır. Polis, mahallesini ve evini korumak için yollara 
dökülen halka hedef gözeterek saldırmış, evlerin ve okullann içine gaz bombası atmıştır. 
Bunun sonucu beş aylık bir bebek fenalık geçirerek Ölümden dönmüş, Tepe İlköğretim 
okulunda 40'a yakın çocuk yoğun gaz bombasından zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştır.. 

Yaralı olarak hastaneye götürülen insanların tedavileri engellenmiş, olaylarda yaralanan bir 
Kürt annesi Kürtçe konuştuğu için "ya sevin ya da bu vatanı terk edin" şeklinde sözlerle sözlü 
şiddete maruz bırakılmıştır. Yoğunlukla Kürtlerin ve emekçilerin yaşadığı Güvercintepe 
mahallesine karşı geliştirilen bu saldırının arkasında güvenlik güçlerinin bilinçli bir 
ayrımcılığı ve kötü muamelesi yatmaktadır. 

İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyeti 'nin sorumluluğunda gelişen bu olaylarda mahalle 
halkından 12 kişinin yaralanması ve pek çok kişinin de polisin fiziki ve psikolojik şiddetine 
maruz kalması, kamu vicdanını son derece rahatsız etmiş, derinden yaralamıştır.. 

Bu temelde; 

1. Polisin ve çevik kuvvetin Güvercintepe mahallesi halkına karşı geliştirdiği bu orantısız 
güç kullanımı karşısında bir soruşturma açmayı düşünüyorsunuz? 

2. Yıkım 14 Mayıs günü saat 07.30 itibariyle durdurulduğu halde polisin tüm mahalle 
halkına karşı yaptığı saldın kimin ve kimlerin talimatı ile gerçekleşmiştir? 

3. Güvercintepe' de yaşanan insan hak ve onurunu zedeleyici bu saldın sonrasında" 
görevini kötü kullanan istanbul Valisini görevden almayı düşünüyor musunuz? 

4. İstanbul'da en son 1 Mayıs olaylannda da olduğu gibi, orantısız güç ve şiddetten 
birinci derecede sorumlu olan istanbul Emniyet Müdürünü görevden almayı 
düşünüyor musunuz? 

5. istanbul Emniyet Müdürlüğünün 15 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Tepe 
ilköğretim okuluna atılan gaz bombasının polis tarafından değil, halk tarafından 
atıldığı iddia edilmektedir. Nasıl oluyor da mahallenin tamamına karşı gaz bombalı 
saldın yapan polisin, okuldaki gaz bombasıyla ilgisi bulunmuyor? Bu iddiayı 
araştırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ ÖAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

i-.->o-> - W A ^ AlCoV Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.05-/^Z9 *- / 

Konu :Yazıh Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat TUNCEL'in TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8126 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin istanbul 
Valiliğinden alınan cevabi yazı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKİ: 
Cevabi Yazı 

•if.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 
İl Kmniyci Müdürlüğü 

Sy> i' : B.05.1.HGM.4.34.00.12.07-09/ i ol°*> oJ{MK„'2i)m 
Konu : Yır/ılı Som Önergesi 

177043 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİNA 

(Emniyet Genci Müdürlüğü) 

İl»i : 05.062009 gün ve B.05.LliGM.0.12.05.05/ 91250-i6722-3314/98166 sayılı 
yazını/. 

İlgi sayılı ya/t ile, İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat TUNCHL Ünal'ından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Sayın Bakanımı/ 
tarafından cevaplandırılması islenilen (7/8126) esas numaralı soru önergesinin 
cevaplandırılarak, neticenin 10.06.2009 tarihine kadar bildirilmesi istenmiştir. 

14.05.2009 günü İlimi/ Başakşchir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Osmanlı 
caddesi No:55 ve No:76 sayılı adreslerde bulunan kaçak yapıların yıkıntıyla ilgili 
olarak, olay günü saat:05.30 sıralarında yıkım mahalinde gerekli güvenlik 
tedbirleri aldırıl m ıştır. 
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Belirtilen adreslerde yıkımın başlamasından sonra yıkım alanında toplanan 
vatandaşlar polise ve yıkım ekiplerine karşı taşlı ve fiili olarak mukavemette 
bulunmuşlar, ilerleyen saatlerde yıkım alanında toplanan vatandaşların sa\ıian 
aitmiş ve İstanbul I milliyet Müdürlüğü, Başakşchir İlçe Kmniyel Müdürlüğü \':k 
Hizmet Binasına doğru yürüyüşe geçmişler ve İlçe l-mniyct Müdürlüğü l-k Mi/mel 
binasını laşlamışlardır. Olay yerinde bulunan görevlilerimi/ tarafından, mahalle 
sakinlerine yıkım işleminin sonlandığı defalarca i/ah edilmesine rağmen, 
kalabalık, olay yerinden dağılmamıştır. 

Bu esnada, mahalle sakinleri ile alakası olmayan illegal örgüt mensuplarının 
olay mahallinde bulunan topluluğun içine girerek "Yıkımın devam edeceği -
Kendi oturdukları evlerin de yıkılacağı" şeklinde halka karşı propaganda amaçlı 
telkinlerde bulundukları yönünde, duyarlı vatandaşlarımı/ tarafından görevli 
ekiplerimize istihbarı' bilgiler ulaştırılmıştır. 

Provakalif eylemde bulunan illegal örgüt mensuplarının kışkırtmaları ile 
mahalle sakinleri çeşitli sloganlar atarak olayların büyümesine nerden olmuşlar, 
olayların devamında, Hmniycl Güçleri tarafında yapılan ika/lan dikkate almayarak 
i-mniyet Güçlerine karşı taşlı, sopalı ve Mololof kokteylleriyle saldırılarda 
bulunmaya devanı etmişlerdir. 

kmniyel güçlerine taşlı sopalı saldırıların yoğun bir şekilde devıım 
etmesi'. ü zeri ne; "2559 sayılı Polis Vazife ve Sülsıhiyet Kammu'mın i». 
öutddvsi ' riıısi fıkrası ve Toplumsal Olay hıra' Mfıtlahafe KsashuV 
çerçevesinde, kademeli bir şekilde tazyikli su ve gaz kullanılarak olayların 
bı'hümoden önlenmesi kurulan barikatlarla kapatılan yolların açılması ve günlük 
hayatın normale dönmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca; İlimiz. Başak şehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi nde bakman Tepe 
İlköğretim Okuluna Kınniyct güçleri tarafından hiçbir suretle gaz bombası 
atılmamışın". 

Bilgilerinize arz ederim. 
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69.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata 'nın, İzmir-Torbah 'da bazı kişilerin fişlendiği iddiasına 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8127) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından Anayasanın 98 ve îç 
Tüzüğün 96.MaddeIeri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
15.05.2009 

9^^~ 
Ayla AKAT ATA 
Batman Milletvekili 

Basından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İzmir'in Torbalı İlçesi Jandarma Komutanlığı 
tarafından Kürt vatandaşlarına yönelik sosyolojik ve politik analizlerin yer aldığı bir fezleke 
hazırlanmıştır. Fezleke kapsamında 5 Haziran 2008 tarihinde Torbalı Jandarma ekipleri 
tarafından evlerine yapılan baskınla gözaltına alınıp, tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kaldıktan 
sonra tahliye edilen Torbalı Gündelik İşçilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Tor-îş-
Der) üyeleri Necmettin Ertaş, Sait Unsal, Mehmet Güven, Süleyman Gövsa, Süleyman Işık ve 
Ömer Sayan hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada Torbalı Cumhuriyet 
Savcılığına gönderilen ve iddianameye eklenen fezlekede göçle bir ataya gelen Kürtlerin 
"gettolaşmaya" gittiği ve bu durumunda tehlikeli olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda göçle 
gelen vatandaşlar, Torbalı İlçesinde getto olarak adlandırılan Atatürk Mahallesini oluşturmuş. 
Ayrıca çevre köylerde de başlangıçta geçici ikamet edenlerin daimi ikamete geçtikleri 
belirtilmektedir. Zaman ile Doğu ve Güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların ilçe 
nüfusuna oram, göç eden vatandaşlar lehine gelişmiştir. Mevcut bu potansiyel "terör örgütü 
tarafından amaç ve çıkarları doğrultusunda kullanılmıştır" denilerek Kürtlerin bir arada 
bulunmasının sakıncası vurgulanmıştır. 

Necmettin Ertaş, Sait Unsal, Mehmet Güven, Süleyman Gövsa, Süleyman Işık ve Ömer 
Sayan'ın Demokratik Toplum Partisi'nde ve Tor-Iş-Der'de mevsimlik işçilere yönelik 
çalışmaları da "örgütsel faaliyet" olarak değerlendirilmiş.Yargılanan 6 kişi hakkında 
fezlekede yer verilen bölümde, "örgütün faaliyetleri doğrultusunda Doğu ve Güneydoğudan 
Torbalı'ya göç eden gündelik işçilerin sorunlarım dile getirmek için kurulan Tor-îş-Der'e üye 
kazandırdığı, geç saatlerde evine gelen şahıslarla toplantı yaptığı" ifadelerine yer verilmiştir. 
Yine yargılanan 6 kişi hakkında jandarmanın kanaati ise örgütsel olarak " çok tecrübeli" 
oldukları yönündedir. Fezlekede DTP ve Tor-lş-Der üyesi olan 6 kişi hakkında yapılan 
değerlendirmenin altına, "şahsın geçmiş dönem faaliyetleri, ailesinin örgütsel yapısı ve 
gelecek terör beklentileri nedeniyle uzun dönemdir fiziki takibinin yapıldığı, ancak şahsın 
örgütsel faaliyetler bakımından tecrübeli olmasından kaynaklı istenilen seviyede tespitin 
yapılamadığı" şeklinde not düşülmüştür. 
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Yine Tor-tş-Der üyesi Necmettin Ertaş'm felçli olan annesinin, yatalak olmasının ardından 
takibin durdurulduğu fezlekede açıkça belirtilmektedir. Jandarma fezlekesinde daha önce 
terör örgütüne yönelik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde kalan Necmettin Ertaş isimli şahıs 
ve eşinin halen Tor-îş-Der'e üye oldukları , annesi Neslihan Ertaş'ın da terör suçundan 
şüpheli olması nedeniyle takipli şahıs kategorisinde iken, yatalak hasta olması nedeniyle 
takibinin durdurulduğu" ibarelerine yer verilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Yapılan işlem / fişleme ne amaçla yapılmış ve hangi sonuçlan doğurmuştur? Torbalı 
ve çevresinde bu raporlama sonucu kaç vatandaşımız fişlemeye maruz kalmıştır? 

2. Tarım sektöründe çalışan gündelik işçilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla 
kurulan Torbalı Gündelik İşçilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine üye kaç kişi 
hakkında böylesi bir işlem / fişleme yapılmıştır? 

3. Mahkemenin beraat karan verdiği kişiler hakkında yapılan fişleme uygulaması 
Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır? 

4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göç ederek Batı'daki illere yerleşen vatandaşlara 
yönelik bu uygulama hangi mevzuata dayanılarak yapılmıştır? 

5. Fezleke kapsamında "terör suçundan şüpheli olması nedeniyle takipli şahıs 
kategorisinde" kaç vatandaşımız şuana kadar fişleme işlemine maruz kalmıştır? 

6. Göç eden vatandaşlanmızın yaşadığı yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren derneklerin 
kaçı hakkında benzer işlemler yapılmıştır? 

7. Anayasa'nın 33'üncü Maddesinde yer alan dernek kurma ve 23'üncü Maddesinde yer 
alan yerleşme özgürlüğü hakkının kullanımına ve engellenmesine yönelik böylesi bir 
uygulama için herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? 

8. Bu ve benzeri uygulama başka hangi illerde yapılmaktadır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 5000- .ZtySty -09/Pl.ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. 0X * E ^ ^ , u t , 2009 

KONU : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M.Bşk.lığı Gen.Sek.liği Kan. ve Kar.D.Bşk.lığının 04 Haziran 2009 tarihli, 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Batman Milletvekili Ayla Akat ATA'nın, TBMM Başkanlığına verdiği (7/8127) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi İle istenmiştir. 

Her türlü terör suçundan tutukluluk ve hükümlülük halleri sona erip tahliye edilen terör örgütü 
mensuplarının, tahliye sonrası terör örgütleri ile'ilişkilerinin devam edip etmediği Başbakanlık 
genelgesine göre, mülki amirlikler başkanlığında oluşturulan komisyonda alınan kararlar 
doğrultusunda takip edilmektedir. Başbakanlığın genelgesi ile yapılan bu işlemler fişleme olmayıp, 
genel güvenlik kapsamında suçun önlenmesi maksadıyla yürütülen önleyici faaliyetlerdir. 

Yapılan bu işlemler sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göç ederek batıdaki illere 
yerleşen vatandaşlarımıza yönelik bir uygulama olmayıp, tahliye olan her nevi terör örgütü 
mensubu tutuklu ve hükümlülerini kapsamaktadır. 

izmir İl J.K.Iığınca, Torbalı Gündelikçi İşçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine üye 
hiçbir şahıs takip ve kontrol altında tutulmamaktadır. Üyeler ve dernekler hakkında hiçbir 
işlem/fişleme yapılmamıştır. 

05 Haziran 2008 tarihinde terör örgütü adına köy/mahalle meclisi oluşturdukları, terör 
örgütünün propagandası ile eleman temini yönünde çalışma yaptıkları tespit edilen (6) şahsa 
(Necmettin ERTAŞ. Sait UNSAL, Mehmet GÜVEN, Süleyman GÖVSA, Süleyman IŞIK ve Ömer 
SAYAN) yönelik adli işlem yapılmış ve sonucunda (2) şahıs (Necmettin ERTAŞ ve Süleyman 
GÖVSA) çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Fezleke kapsamında 
hakkında işlem yapılan şahıslar ile ilgili adli işlemler haricinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

05 Haziran 2008 tarihinde yapılan adli işlemler; faaliyetlerini terör örgütü amaç ve stratejileri 
doğrultusunda belirledikleri yönünde deliller elde edilen yukarıda isimleri geçen (6) şahsa yönelik 
yapılmıştır. Bu nedenle anayasamızın ilgili maddelerinin ihlal edilmesi söz konusu değildir. 

Sonuç olarak, yapılan işlemler anayasa, kanun ve genelgeler doğrultusunda yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

y 

BeşirATALAY 
içişleri Bakanı 
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70.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür 'ün, Denizli 'deki bir domates işleme ve paketleme te

sisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sk\\ Rıza ERTEMÜR \ 
Denizli Milletvekili 

Denizli İl özel idaresi 2008 yılı Denetleme Komisyonunda da yer alan; 
Acıpayam-Darıveren domates işleme ve paketleme tesisi 07-4)2-2006 tarihinde 
kurulmuştur. 

Acıpayam İlçesi Darıveren Beldesinde hazine arazisi üzerinde,50.000 
Meyve/Saat Kapasiteli Optik Renk Çap Ayrımlı Domates ile Sebze Seçme Paketleme 
Tesisi" yapımı için İl özel İdaresi tarafından 413.000,00 TL. Desteklemede 
bulunulmuş olup 13.08.2008 tarih ve 257 sayılı İl Encümen Kararına istinaden 
Kooperatif ile yapılan borçlanma protokolü 19.08.2008 tarihinde tek taraflı fesh 
edilerek, Kooperatif binadan çıkarılarak makineler Köylere Hizmet Götürme Birliğine 
teslim edilmiştir. 

Özel idarenin kuruluşuna destek olduğu tesisler kapsamı içerisinde yer alan bu 
tesis, kurulduğu günden bu güne kadar hiçbir faaliyet göstermemiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Söz konusu tesisin toplam kuruluş maliyeti nedir? İçerisinde bulunan 
makine ve teçhizatlar nelerdir? Bedelleri nedir? 

2- Bu tesisin kapısına hangi nedenlerle kilit vurulmuştur? 

3- Aradan geçen 3 yıllık süreye rağmen bu tesis neden işletmeye 
açılmamıştır? Bu tesisin çalıştırılmaması nedeniyle kamu kaynaklarının 
israf edildiği, yerinde ve verimli şekilde kullanılmadığı iddiası doğru mudur? 
Açıklar mısınız? 

4- Kapısına kilit vurulan bu tesiste bulunan makine ve ekipmanların 
yıpranmaya ve çürümeye karşı periyodik bakımları yapılmakta mıdır? 
Geçen süre içerisinde uğradıkları değer kaybı nedir? Bu tesisin işletmeye 
alınmaması nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıp miktarı nedir? 

5- Kuruluş yılından bu güne kadar atıl bekletilen bu tesiste bulunan optik renk 
çap ayrımlı aletler başta olmak üzere, diğer ekipmanlar ya da tesisin 
tamamının satılması ya da kiralanması neden düşünülmemiştir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O5.0.MAH.0.O7.O2 .00/1 *U2> A5/â/2009 
KONU: 7/8130 EsasNo'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.Û.GNS.0.10.Û0.02-
13467-7/81S0/13569/29396 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ali Rıza ERTEMÜR'ün 7/8130 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak; Denizli Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

I 
„vt, Beşir ATALAY 
K1U:1 Bakan 

T.C. 
DENİZLİ VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı :B054VLK4200700-250/3İ.3/r 16/06/2009 
Konu: 7/8130 Esas No.lu 

Yazılı Soru önergesi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 09.06.2009 tarih ve B.O5.0.MAH.0.65.00.002/15084 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın A. Rıza ERTEMÜR'ün 7/8130 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak Acıpayam Kaymakamlığından alınan 16.06.2009 tarih 837 sayılı yazıda; 

1- Binanın Danveren Belediyesi tarafından Düğün Salonu olarak yapıldığı, çatısının yapıldığı 
dış çevre duvarlarının yapılması ile İl özel İdaresinden binanın bakım ve makine ekipman alınması 
için 400.000,00 TL ödenek gönderildiği, bu ödenekten 358.130,00 TL'nin ekipman için harcandığı 
kalan diğer ödeneklerin bina inşaatı için harcandığı, kooperatif ve belediye tarafından harcama 
yapıldığı, 

İçerisinde 50.000 Meyve/Saat kapasiteli optik renk çap ayırmalı domates ile sebze seçme 
paketleme makinesi bulunduğu, bunun bedelinin 358.130,00 TL bedeli olduğu, 
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2- Tesisin 2006 yılında tamamlanarak 07.02.2006 tarihinde S.S. Danveren Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifine borçlanma protokolü yapılarak teslim edildiği, kooperatifin bu tesisi üç yıldan beri 
çalıştırmadığının anlaşılmış olduğu, tesisin kuruluşundan beri atıl vaziyette durduğu, 

3- Tesisin 07.02.2006 tarihinde S.S. Danveren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine çalıştırılmak 
üzere teslim edildiği, kooperatifin 2006 yılından 2008 yılı sonuna kadar bu Jesisi çalıştıramadığı, 

4- Tesis içerisinde bulunan makinelerin muhafaza altında olduğu, periyotik bakımlarının 
yapılmamış olduğu, geçen süre içerisinde uğradıkları değer kaybının teknik olarak hesaplanmasının 
mümkün olmadığı, yeterli mal temin edilememesi nedeniyle işletmenin çahştınlamamasından dolayı 
ekonomik kaybının hesaplanmasının mümkün olmadığı belirtilmekte, 

5- Domates paketleme tesisinde bulunan makinelerin atıl kalmayıp, satılarak ekonomiye tekrar 
kazandırılması için il Genel Meclisince karar alınmış olup, şu anda bununla ilgili işlem 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

y/As 
Yavuz ERKMEN 

ValiVA 
71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Bitlis-Tatvan 'daki köy yollarının asfaltlanmasına iliş

kin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8131) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Çakanı Sayın Beşir ATALAY taraûndan yazıb olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim,! 3.05.2009 

BnşarÖÖÜT 
Ardahan "Milletvekili 

1- Blöis bi Tatvan İlçesi ve İlçeye bağlı hangi köylerin yolu asfaltlanmış, hangi köylerin. 
yolu asfaltlanmamıştır? 

2- Asfaltlanmayan köylerin yollarını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

3- Bitli* ili Tatvan ilçesi ve ilçeye bağlı köy yollarının asfaltlanması için 2009 yılında ne 
kadar ödenek ayrılmıştır? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH,0.07.02.00/4^355" .../.../2009 
KONU: 7/8131 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .Û.GNS.O.10.00.02-
13467-7/8131/13577/29404 sayıh yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜTün 7/8131 sayılı yazalı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Bitlis Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederini. * 

BeşirATALAY 

T.C. 
BİTÜS VALİLİĞİ 

11 Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı :B054VLK4130700-610/ie^Z- 15/06/2009 
Konu :7/8131s No'lu 

Sözlü soru önergesi 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi -.09.05.2009 tarih ve B050MAH06500002/İ5085 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT1 ün 7/8131 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen 
İlimiz Tatvan İlçesine bağlı köy yollarının asfaltlanması ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER 
1-Tablo 

tsfcailA>Wr7TAVLİ 
Vali V. 

1-Tatvan İlçesine bağlı 57 köyümüz hangilerinde asfalt, hangilerinin asfalt olmadığını gösterir 
Liste ektedir. 

2-Asfaltlanmayan köylerimizin yolları aktarılacak ödeneklerle imkanlarımız ölçüsünde en kısa 
sürede asfaltlanacaktır. 

3-Tatvan İlçesine bağlı köy yollarının bakım, onarım ve asfah yapımı için 2009 KÖYDEŞ 
programı çerçevesinde 600.000,00 Tl ödenek ayrılmıştır. 
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Â^l 

8.NO 
1 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
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16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
39 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
48 
47 
48 
4» 
60 
51 
32 
33 
34 
33 
38 
67 

BİTU8 İÜ TATVAN İLÇESİNE BA&U KÖYLERİ AİT YOL DURUMU 
KÖYÜN ADI 
ADABAG"KÖYÜ 
ALACABÛKKOYÖ1" 
ANADERg KÖYÜ 
ÖRENLİK KOYU 
BOlALAN KÖYÜ 
BUOAKLi KÖYÜ 
ÇAÜOUZU KÖYÜ 
ÇANAKDÜZÛ KÖYÜ 
ÇAVUŞLAR KÖYÜ 
ÇEKMECE KÖYÜ 
ÇEVRE KÖYO 
OAODİBİ KÖYÜ 
DALDA KÖYÜ 
DİBEKLİ KÖYÜ 
DONfUnASKövü 
DÜZCEALAN KÖYÜ 
FORITAŞKÜYÜ 
O<SLLÜ KÖYÜ 
OUNltPÜKÖTÛ 
GÜRÜŞÇİKÖYÜ 
HARMANLI KÖYÜ 
HANELMAU KÖYÜ 
KAÜ.ANLI KÖYÜ 
İcAYNAACAKÛYÜ 
KIRKUl/lAK KOYO 
KJSIKLIİCÖYÛ" 
KIY1DÜZU KÖYÖ 
KOLBAŞİ KÖYÜ 
KORlIKI I IKOvÜ 
KOYLUCA KÖYÜ 
KOYUNPINAR, KÖYÜ 
KÖPRÜCÜK KÖYO 
KURUYAKA KÖYÜ 
KUŞLUCAKÖYÜ 
KÜÇÜKSU KÖYÜ 
NOin.TÎ.U KÖYÜ 
ÜBUZKÖYÛ 
ODABAŞI KÖYÜ 
ÖRF.Nl.İK KÖYÜ 
SALLICA KÖYÜ 
.SARIDALKÖYÛ 
SAftlKUM KÖYÜ 
SÖÖUTl.ÜKÖYtt 
St; BOYU KÖYÜ 
TEKNECttC KÖYÜ 
IOKAÇLI KÖYÜ 
•TOKKAKL1 KÖYÜ 
TOSUNU J KftYÜ 
ULUSOY KÖYÜ 
UNCULAR KÖYÜ 
USLU KÖYÜ 
YASSICA KÖYÜ 
YEDtVP.k'nN KÖYÜ 
YELKENLİ KÖYÜ 
YONCABAŞI KÖYÜ 
YUMR1/KKAYA KÖYÜ 
Yt.MLRTATKPB KÖYÜ 

T O P L A M 

YOL DURUMU 
ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 

TCK ÜZERİNDE 

ASFALT 

ASFALT 

ASFALT 

TCK ÜZERİNDE 

ASFALT 

ASFALT 

TCK ÜZERİNDE 

ASFALT 

ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 
ASFALT 
ASFALT 

ASFALT 
M 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 
STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 

STABİLİZE 
STABİLİZE 
STABİLİZE 

STABİLİZE 

STASıLIZe 

STABİLİZE 

i r e 

Ka 

Oz 

HAMYOL . 

HAMYOL 

HAMYOL 

HAMYOL 

HAMYOL 

HAMYOL 

HAMYOL 

HAMYOL 

. r. 8 

^darımıza Uygundu* 
Sedat BİLİM 

al İdare MOcCrtı 
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72.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Ba

kanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8132) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 14.05.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çalıdere köyünde yaşanan yol problemi günümüz Türkiye'siyle 
bağdaşmamaktadır. Köyümüzle ilçe merkezi arasındaki 5 krrTlik yol, uzun kış aylarıyla 
birlikte geçilemez bir hal almaktadır. Yolların gerek dar yapılmış olması gerekse bozuk 
olması özellikle kış aylarında köylümüzün ilçeyle arasındaki bağlantısının kopmasına 
sebep olmaktadır. Eğitim İçin İlçedeki okuluna, hastası için doktora, davası için 
mahkemeye gidememektedir. Bununla birlikte köy içi yolların çok bozuk olmasından 
dolayı köy halkımızın sorunları içinden çıkılamaz bir hal almıştır, köylümüzün yaz 
aylarında yaylaya gidecek patika yolu dahi bulunmamaktadır. 

1- Çalıdere Köyümüz ile Göle ilçemiz arasındaki 5 km'lik yolun asfaltlanması konusunda ne 
gibi bir çalışma yürütüyorsunuz? 

2- Köy içi yolların bakımının yapılarak imkanlar doğrultusunda kilitli taş yapılarak nihai bir 
çözüme kavuşturulması konusunda herhangi bir çalışırla yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Yaz geldiğinde hayvanım dahi yaylaya götürmekte zorlanan, imkansızlıklarla yaylaya 
gitmek zorunda kalan, hayvanları bu yollarda sakatlanan köylümüzün yayla yollan 
konusunda bir iyileştirme düşünüyor musunuz? 

4- 2008 yılı yaz ayında yağışlar çok yoğun yaşanmış ve köy içerisinde bulunan köprü 
kullanılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle köylümüz büyük mağduriyet yaşamaktadır. 
Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için köprünün onanlması konusunda ne gibi bir 
çalışma yapacaksınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ f$6-SS rS,/>./2009 
KONU: 7/8132 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSI BAŞKANUĞINA 

ILGI: TBMM Başkanlığının 04/Ü6/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13467-7/8132/13578/29405 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/8132 sayılı yazılı som önergesi ile ilgili 
olarak; Ardahan Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim, 

EKI:1 
BeşirATALAY 

Bakan 

T.C. 
ARDAHAN VALİLİĞİ 

il Mahalli idareler Müdürlüğü 

Sayı :B054VLK4750700-517-01-01/2.S7^O 02/07/2009 
Konu : 7/8132 Esas Nolu 

Yazılı Soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

ilgi : 09/06/2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/15088 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde sorulan; İlimiz Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün 7/8132 esas nolu 

yazılı soru önergesinde yer alan sorular ile ilgili olarak; 

ilimiz Göle ilçesine bağlı Çalıdere köyünün ödenek yetersizliği nedeniyle asfalt 
yapılması için bir planlama yapılamadığını 

İl özel idaresin tarafından köy yollarına bakım ve onarım yapıldığını, ödenek 
bulunması halinde nüfus yoğunluğu baz alınarak kilit parke işene başlanacağını; 

il özel İdaresi tarafından makine parkında mevcut 2 dozere ek olarak 2 dozer daha 
kiralandığı, bunlardan bir tanesinin merkez diğerinin ise Göle ilçesinde çalışmaya devam 
ettiğini, program dahilinde tüm köylerin yayla yollarının kısa sürede yapımının planlandığını, 

il özel İdaremizin teknik personellerince yerinde yapılan inceleme neticesinde bahse 
konu köprünün kullanılabilir durumda olduğu ve yeniden yapılmasının gerekmediğinin tespiti 
yapıldığı, ancak köy içerisinde bir noktada yeni bir köprünün yapılması gerektiği de tespit 
edilmiş olup, yapılan tespit sonucunda proje ve yaklaşık maliyetler çıkartılarak Göle 
kaymakamlığına gönderildiği, ödenek temin edilmesi durumunda köprü yapılması planlandığı 
hususunda: 

Bilgilerinize arz ederim. 
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73.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Kocaeli'deki bir intihar olayıyla ilgili iddialara 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8136) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının içişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından, kimi yerlerdeki seçim 

sonuçlarına itirazlar olmuş ve bu itirazlar sonucunda kimi yerlerde de seçimler iptal edilmiştir. 

Adıyaman İli Besni ilçesi ÇakırhtiyÜk Beldesi'nde yapılan seçimler de itiraz üzerine iptal 

edilmiştir. Bunun ardından beldede ilginç olaylar yaşanmış ve en son olarak da sandığında 

yaşanan olumsuzluklar sonucunda tehditler aldığı ileri sürülen sandık başkanı öğretmen 

intihar etmiştir. Olay büyük üzüntüye neden olmakla birlikte, akıldaki soru işaretlerini de 

artırmışür. Bu bağlamda: 

1. Konu ile ilgili olarak herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 
2. Beldede yaşanan bu intiharın ardından tehdit aldığı ileri sürülen öğretmenin kim ya da 

kimlerce tehdit edildiği tespit edilmiş midir? 
3. intihar olayı yaşanmadan önce beldede münferit kimi olayların yaşandığı 

bilinmektedir. Bu gibi olaylar yaşanırken, daha büyük ve üzücü olayların 
yaşanmaması için herhangi bir önlem alınmış mıdır? 

4. Olay sonrasında, yeni olumsuz olaylara izin vermemek için ne gibi önlemler 
alınmıştır? Eğer önlem alınmadıysa alınması düşünülüyor mu? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05. l .EGM.0. l2 .05.05- /?2^ - 1 < m f UboVL g T e m m u z 2 0 0 9 

Konu: Yazılı Som önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Ügi : 04/0672009 tarihli ve AOI.O.GNS.0.I0.OO.OM3467 «yılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÛSE'rûn TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yanlı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8136 esas numaralı yazılı som önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

16 Mayıs 2009 talibinde som önergesine konu edilen beldede meydana gelen İntihar olayıyla 
ilgili olarak, Besni Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli tahkikat başlatılmıştır. İntihar eden 
vatandaşımızın, intiharından önce kendisi veya yakınları tarafindan, tehdit edildiğine dair herhangi bir 
müracaat olmamıştır, 

Cakntüyuk beldesine yönelik 29 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerin iptal edilip 07 Haziran 
2009 tarihinde tekrarlanması sonucu, taraflar arasında gerginlik oluştuğundan anılan beldede gerekli 
güvenlik tedbirleri alınmıştır. Beldede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amirleri 
tarafindan gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
İçişleri Bakam 
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74.- İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, Emniyet Teşkilatı personelinin ve emeklilerinin özlük 
haklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8137) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı oUtrak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 21 / 05 / 2009 

Lise ve üniversite mezunu emekli polislerimiz ile diğer kamu personeli emeklileri arasında aldıkları maaş 
açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bilindiği gibi polisimizin taban maaşı ve emekli olduğunda 
tabi bulunduğu ek göstergeler çok düşüktür. Bu konuda yıllardır bir gelişme sağlanamamıştır. Şu an 
çalışan emniyet mensuplarımızın maaşlan çeşitli tazminatlarla'desteklenmektedir. Emekli olunca doğal 
olarak bu tazminatlar kesilmekte, düşük taban maaşlan ve ek göstergeler nedeniyle ellerine geçen az 
miktardaki emekli maaşı ile geçim sıkıntısına düşmektedirler. Polisimizden görev esnasında insanüstü bir 
gayretle çalışması istenmektedir. İçişleri Bakanı olarak polisimizin ne denli bir fedakârlıkla görev yaptığı, 
her gün karşılaştıkları tehlike ve riskler tarafınızdan da bilinmektedir. Bütün bu fedakârlığı istediğimiz ve 
tehlikeli görevlerde ülkemize hizmet etmiş Emniyet mensuplarımız emekli olduktan sonra da saygı 
duyulmaya ihtiyaçları vardır. Emeklilerimize bu teşkilatta hiç görev yapmamış gibi davranmaya hakkımız 
yoktur. Hafta sonu, bayram gibi birçok memurun tatil yaptığı zamanda bile ülkenin asayişi için tatil 
mevhumu olmadan çalışan ve maç, miting, gösteri, konser, sınavlar gity birçok olayda güvenlik nedeniyle 
canla başla çalışan Emniyet teşkilat mensupları büyük beklenti içindedirler. Çalışma saatlerinin uzun 
olmasına karşılık bunun karşılığını tam olarak alamayan, yeterince dinlenmeye, bile vakit bulamayan, iş 
stresini en yoğun olarak yaşayan ve bir yandan da geçim dertleriyle kafası meşgul olan Emniyet 
mensuplarımız, emekli olunca daha büyük sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar. 
Yıllarca mücadele ettikleri, denetledikleri bazı süfli işlerde geçim derdi hedefiyle ye içleri ezile ezile 
çalışmak zorunda kalan Emekli Emniyet Mensuplarımız bulunmaktadır. Emekli "Eıfmiyet: mensuplarına 
yakışan, saygın bir emeklilik hayatı yaşamak haklarıdır. İyi bir emeklilik maaşı birçok emekli emniyet 
mensubunu toplumda hor görülebilecek bazı meslekleri yapmaktan kurtaracaktır. Bu sorunların yıllardır 
İçişleri Bakanlığı tarafından farkında olunduğu ama çözmek için yeterince çalışma-yapılmadığı, yapılan 
çalışmalarında uzayıp gittiği ve bir sonuca ulaşmadığı emniyet camiasının Üzülerek:farkında oldukları bir 
gerçektir. Her bakanlık kendi kurumlarının sıkıntılarını çözmekle mükellef olduğu gibi İçişleri Bakanı 
olarak bu sıkıntıları aşmak ve bağlı kurumlarınızı geliştirmek ana görevlerinizden biridir. Emekli 
polislerimiz kendilerini rahatlatacak somut gelişmeleri bakanlığınızdan beklemektedirler. 

1. Emekli Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın taban maaştan ve ek göstergelerinin yükseltilmesi 
yönünde bakanlığınızca yürütülen çalışmalar var mıdır ve bunlar nelerdir? 

2. Emniyet Teşkilatını diğer memurların tabi oldukları Devlet Memurları Kanunundan aynlmasıyla 
ilgili bir çalışma yürütülmekte midir? 

3. Emekli Emniyet Mensuplarının emeklilikleri sonrasındaki karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili 
Bakanlığınızca bir araştırma yapılmış mıdır, yapıldıysa bu sıkıntıların çözümü yönünde ne gibi 
adımlar atılmıştır? 

4. Hükümetinizin iktidarda bulunduğu 2002 yılından bu yana Emniyet Teşkilatı personelinin özlük 
haklarının iyileştirilmesi kapsamında sonuçlandırdığınız ne gibi çalışmalar bulunmaktadır? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

r.c. 
İÇİŞLERtBAKANLIĞI . 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM0.12.O5.05- l » 3 * 5 - U « ^ / / 2 / 3 * C 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04/06/2009 tarihli ve AOl.O.GNS.aiÛ.00.02-13467 sayıh yaa. 

İzmir Milletvekili Sayın Recai BİRGÜN'un TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8137 esas mnnsraiı yazılı som önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kammu'nun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflan arasında 
Emniyet Hizmetleri Sımfi da yer almaktadır. Anayasal statüleri gereği genel kamu personeli sistemi 
dışında tutulan bazı meslek grupları haricinde "Emniyet Hizmetleri SınıfT personelinin genel sistem 
dışına çıkarılması yönünde bir düzenleme yapılmasının öngörülmediği; Ocak 2003 ve Mayıs 2009 
dönemlerinde yapılan düzenlemelerle Emniyet Hizmetleri Sununda yer alan personelin maaşlarında 
ortalama %142 oranında artış, sağlandığı, aynı dönemde emeldi polis memurlarının maaşlarında da 
yaklaşık %123 oranında artış yapıldığı anlaşılmıştır. 

tlave ödemeler nedeniyle var olan ücret dengesizliği önemli Ölçüde giderilmiş ancak polisimizin 
Çalıştığı zor şartlar göz önüne alındığında bunun yeterli olmadığı, bu nedenle önümüzdeki dönemlerde 
bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirme yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-t-
BeşirATALAY 
İçişleri Bakanı 

-360 



TBMM B:112 4 .8 .2009 
75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancıların gayrimenkul alımlarına, 
Suriye uyrukluların gayr menkullerine, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8138), (7/8139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 13.05.2009 

Aşağıda belirtilen soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr. Alim IŞIK * ) 

MHP Kütahya Milletvekili 

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki ana taşınmaz 

ve/veya kat mülkiyetli taşınmazlardan oluşan Hazineye ait veya Hazine ile hisseli taşınmaz 

edinmelerine ilişkin olarak; 

1. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, yabancı gerçek ve tüzel kişilere geçmişten 

buyana satılmış ana taşınmaz ve kat mülkiyetli taşınmazların, sâyfve büyüklüklerinin; illere, 

ülkelere ve yıllara göre dağılımları nasıldır? 

2. Ülkemizin bu yolla şimdiye kadar elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi nasıl olmuştur? 

3. Karşılıklılık ilkesine göre yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ve oralarda 

faaliyet gösteren Türk şirketlerinin şimdiye kadar bulundukları ülkelerde edindikleri ana 

taşınmaz ve kat mülkiyetli taşınmazların sayı ve büyüklüklerinin'ülkelere ve yıllara'göre 

dağılımları nasıldır? 

4. Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının diğer ülkelerde taşınmaz edinmesiyle ilgili olarak hangi 

ülkelerde hangi kısıtlama veya yasaklamalar uygulanmaktadır? 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2 0 0 9 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 13.05.2009 

Aşağıda belirtilen soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr. Alim IŞIK ( 
MHP Kütahya Milletvekili 

İlgili yasa ve mevzuat gereğince Bakanlığınız sorumluluğunda olan ülkemizdeki Suriye uyruklu 
gerçek ve tüzel kimilerin ana taşınmaz ve/veya kat mülkiyetti taşınmazlardan oluşan 
gayrimenkullerine ilişkin olarak; 

1. Milli Emlak Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, geçmişten buyana Suriye uyruklu gerçek ve 
tüzel kişilere ait taşınmazların sayı ve büyüklüklerinin; illere ve yıllara göre dağılımları 
nasıldır? Bu taşınmazların ne kadan 1062 sayılı yasa gereğince karşılıklılık ilkesine 
dayanarak edinilmiştir? 

2. Suriye'de yaşayan Türk vatandaşlarının ve orada faaliyet gösteren Türk şirketlerinin şimdiye 
kadar Suriye'de edindikleri ana taşınmaz ve kat mülkiyeti i taşınmazların sayı ve 
büyüklüklerinin yıllara göre dağılımları nasıldır? Bu taşınmazların ne kanan' karşılıklılık 
ilkesine dayanarak edinilmiştir? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.O.MEG.0.15.00.00/3232-45/0-3/ 
035122 010912009 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 4/6/2009 tarihli ve GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK tarafından verilen 8138 ve 8139 esas 
numaralı yazılı soru önergelerinin TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün 
içinde cevaplandırılması istenilmektedir. 

Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, yabancı uyruklu gerçek ve 
tüzel kişilere; Ankara, Antalya, Amasya, Aydın, Çanakkale, istanbul, Kars ve Zonguldak 
illerimizde, mülkiyeti Hazineye ait toplam 65.469,20 m2 yüzölçümlü olmak üzere 17 adet 
taşınmaz 174.314,58 TL bedelle satılmıştır. 

Ülkemizde, Suriye uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait; Adana, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, 
Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Sımak illerimizde, toplam 159.732.345,68 m2 yüzölçümlü olmak 
üzere 6.794 adet taşınmaz bulunmaktadır. 

$139 esas numaralı yazılı soru önergesinin 2 nci maddesinde belirtilen, Suriye'de 
bulunan Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bu Ülkede edindikleri taşınmazlara ait sayısal 
büyüklüklere ilişkin bilgiler ve 8138 esas numaralı yazılı soru önergesinin 3 üncü ve 4. üncü 
maddesinde belirtilen, yurt dışındaki Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin, karşılıklılık ilkesi 
gereğince, bulundukları ülkede edindikleri taşınmazlarla ilgili istatistiki bilgiler ile Türk uyruklu 
gerçek ve tüzel kişilerin diğer ülkelerde taşınmaz edinimiyle ilgili karşılaştıkları kısıtlamalara 
ilişkin bilgiler Bakanlığımızda bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 
76. - Kütahya Milletvekili A Um Işık 'in, Simav 'da depremden zarar gören okullara ilişkin sorusu 

ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8140) 

13.05.2009 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakan] Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Kütahya ilimizin Simav İlçesinde 17 Şubat 2009 tarihinde Saat 7:28*de meydana gelen deprem 
felaketinden hasar görerek kullanılamayacak duruma gelen, ilçe merkezindeki Osmanbey 
İlköğretim Okulu ile Endüstri Meslek Luesioin ve bu okullardaki Öğrencilerimizin durumuyla 
ilgili olarak; 

1. İlçede bulunan okullarımızda deprem nedeniyle ortaya çıkan hasarların tespiti, bu hasarların 
onarılması ve öğrencilerin eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri konusunda Bakanlığınızca 
yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler nelerdir? ' 

2. Yetkililerce deprem etkisi nedeniyle kullanılamaz raporu verildiği belirtilen Osmanbey 
İlköğretim Okulu ile Endüstri Meslek Lisesinin yerine yenileri yapılacak mıdır? Bu konuda 
bakanlığınızca verilmiş bir karar var mıdır? Varsa yeni oklular ne zaman ve nerede 
yapılacaktır? Yeni okullar yapılıncaya kadar mevcut öğrencilerin durumları ne olacaktır? 

3. Osmanbey ilköğretim Okulunun onarılarak müzeye dönüştürüleceği yönündeki iddialarn. 
doğruluk derecesi nedir? Bu iddialar doğru ise müzeye dönüştürülme kararı kim ya da 
kimler tarafından alınmıştır? Oturulamaz raporu veriten bfr Mtfan'ın rfîflze' olarak 
kullanılabilmesi mümkün olacak mıdır? 

Onarımlar hangi kurum veya kurumlar tarafından ne zaman yapılabilecektir? Bu amaçla ne 
kadar ödenek ihtiyacı söz konusudur? Ayrılmış bir Ödenek söz konusu mudur? Ayrıldı ise ne 
kadardır? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3<S'£j' OZ ^ 2 0 0 9 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, "Simav'da depremden zarar gören 
okullara ilişkin" tlgi yazı eki 7/8140 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

17.02.2009 tarihinde Kütahya ilinde Simav ilçesi merkezli olmak üzere meydana gelen 
deprem sonucunda Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerindeki okulların hasar durumları Bakanlığımız 
yetkilileri tarafından yerinde incelenmiş ve il yetkililerine rehberlikte bulunulmuştur. 

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince valilikler tarafından 
oluşturulan il ilköğretim kurumlan yapım programı çerçevesinde, mahallinde valiliklerce 
planlanmakta ve gerçekleştirilmekte olup Osmanbey İlköğretim Okulunun onarılarak müzeye 
dönüştürülmesi konusunda Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir Valilik teklifi bulunmamaktadır. 

Hasar gören okullarımızın incelenmesi ve hasarlarının giderilmesi maksadıyla Valilik emrine 
1.903.590 TL ödenek 25.02.2009 tarihli ve 1163 sayılı yazı ile tahsis edilerek harcanması için yetkili 
kılınmıştır. Ayrıca, 2009 yılında ilköğretim kurumlarının yapım ve onarımları maksadıyla Valilik 
emrine 2009 yılı bütçesinden 3.951.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Kütahya Valiliğinden alman konuya ilişkin bilgiden; 
a) Yapılan incelenme neticesinde, Simav Endüstri Meslek Lisesinin bir binası ve Osmanbey 

İlköğretim Okulunun eski binasının hasar gördüğünün tespit edildiği ve bu binalar boşaltılarak sağlam 
olan binalarda eğitim-öğretime devam edildiği, diğer okullarda tehlike arz eden bir durum 
bulunmadığı, 

b) Osmanbey İlköğretim Okulu için yeni 12 derslikli müstakil bir okul yapımının 2009 yılı Ek 
Yapım Programı'na alındığı, 

ç) Söz konusu okulların deprem hasarlı binalarının yıkım kararları bulunduğundan 
onarımlarının yapılmasının söz konusu olmadığı, Simav depreminden önce Bakanlığımızca incelemesi 
yaptırılıp güçlendirilmesine karar verilen Simav lmam-Hatip Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesinin 
güçlendirmesinin yapıldığı 

anlaşılmakta olup Endüstri Meslek Lisesinin hasarlı olan binasının yıkılarak yerine yenisinin 
yapılması hususu 2010 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken bütçe imkânları ölçüsünde 
değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 
77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, okullara gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ilişkin 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8141) 

13.05.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLI&NA 

Aşağıda belirtilen sorulanının, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU taraûndan yazıü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı okullarda İsrail mallarına karşı olabilecek boykot uygulamalarının önüne 

geçilmesini amaçlayan bir Genelge hazırlanarak okul idarecilerine gönderildiği yönünde yazılı 

basında da yer alan haberlerle ilgili olarak; 

1. İsrail mallarına karşı boykotun önlenmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından okul idarelerine 
bir genelge gönderildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu genelgeye neden ihtiyaç 
duyulmuştur? 

2. Diğer ülkelerin mallan için de benzer genelgeler var mıdır? Yoksa israil'in ayrıcalığı mı söz 
konusudur? 

3. Bu genelgenin, Davos'da yaşanan lsrail-Türkiye krizinjn aşılması amacıyla hazırlanıp 

gönderildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu. durum Sayın Başbakanın Davos'da 

gösterdiği dik duruşa gölge düşürmez mi? 

4. Bu genelge ile sayın Başbakanın Davos çıkışı arasında bir ilişki var mıdır? Varsa bu bir 

çelişki değil midir? 

5. Bakanlığınıza bağlı okullarda başlatılan bu uygulama ile nasıl bir sonuç alınması 
beklenmektedir? Uygulamanın ekonomik büyüklüğüne ilişkinin beklentileriniz nelerdir? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/:)V 4t\ 9-/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın "Okullara gönderildiği iddia edilen 
genelgeye ilişkin" İlgi yazı eki 7/8141 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-5. İsrail'in, "Gazze'ye yönelik saldırılarını finanse ettiği" iddiasıyla Türkiye'de 
bulunan birçok uluslararası şirkete ve ürünlerine yönelik boykot çağrılan yapıldığı, çeşitli 
kurumların bu yönde girişimleri olduğu, bu faaliyetlerde okullarımızın ve Öğrencilerimizin de 
kullanılabileceği duyumlarının alınması üzerine 13.02.2009 tarihli ve 2009/17 numaralı 
Genelge hazırlanmıştır. 

Anılan Genelge'deki amaç; dünyada global ekonomik krizin yaşandığı ve birçok 
ülkenin bu krizden olumsuz etkilendiği bir süreçte, uluslararası firmaların Ülkemizde 
doğrudan yatırımda bulundukları; yaptıkları ihracat, sağladıkları istihdam ve ödedikleri 
vergilerle ülkemiz ekonomisine ve insanına büyük katkılar sağladığı hatırlatılarak, global 
ekonomik krizden etkilenmemek ve Gazze'deki barış sürecini olumsuz etkilememek için, 
okullarımızda olumsuz girişimlerin olmaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasıdır. 

2-3-4. Soruya konu Genelge ile İsrail'e ayrıcalık tanınması ya da Davos'da yaşananlar 
arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M 
Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık 'in, taşımalı eğitim sistemine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8143) 

13.05.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınızca 2000'li yıllarda uygulamaya konan Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği çerçevesinde 
her yıl birçok yerleşim yerinde faaliyet gösteren okullarımız kapatılarak bu okullarda eğitim 
öğretim gören öğrencilerin ve ailelerinin mağduriyetine neden olunmaktadır. Taşımalı eğitim 
uygulamasıyla ilgili olarak; 

1. Ülkemizde halen kaç yerleşim yerindeki ilköğretim okulunda kaç öğrencimiz, yeterli sayıda 
derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğretici sayısmin 60'tan az olması 
nedenleriyle taşımalı okulda eğitim öğretimini sürdürmektedir? 

2. Ülkemizde uygulanan taşımalı eğitim sisteminin kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi 
konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

3. öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde 
kullanılan en az 60 öğrenci şartını sağlamadığı gerekçesiyle 2008 ve 2009 yıllarında 
kapatılan okul sayısı ne kadardır? 

4. MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde yer alan en düşük öğrenci sayısının daha küçük 
değerlere çekilmesi düşünülmekte midir? En düşük öğrenci sayısı sınırının 40 öğrenciye 
çekilmesi durumunda kaç okulumuz kapatılmaktan kurtulmuş olacaktır? 

5. Ülkemizdeki taşımalı eğitim uygulamasının yıllık maliyeti yaklaşık ne kadardır? Bu paranın 
öğretmen istihdamında kullanılması durumunda her yıl ne kadar yeni öğretmen istihdamı 
yapılabilecektir? 

6. Taşımalı eğitim sisteminin daha etkin çalıştırılması konusunda bakanlığınızca şimdiye kadar 
hangi tedbirler alınmış veya alınmaktadır? 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3^£ 05> 0^2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, "Taşımalı eğitim sitemine ilişkin" 
tlgi yazı eki 7/8143 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Taşımalı ilköğretim uygulaması, 15.04.2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği hükümlerine göre 
gerçekleştirilmekte ve anılan Yönetmelik gereği taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul 
ve öğrenciler valiliklerce kararlaştırılmakta dlup 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, anılan 
Yönetmelik kapsamında ülke genelinde 685.978 öğrenci taşınarak eğitimini sürdürmüştür. 

2-4-6. Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği'nde, yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra günün şartlarına göre gerekli değişiklikler yapılmış olup buna kolayca 
ulaşmanın mümkün olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Bakanlığımızca, görev alanımıza giren diğer her konuda olduğu gibi taşımalı 
ilköğretim uygulaması ile sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için de 
gereken yapılmakta olup mevzuat değişikleri de dâhil olmak üzere bunlardan paylaşılacak 
düzeye gelenler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

3. Soruya konu kapsamda kapatılan okul bulunmamaktadır. 
5. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında taşımalı ilköğretim uygulamasının maliyeti 

471.027.463,31 TL olup 34.581 yerleşim biriminden taşıma yapılmaktadır. Her yerleşim 
birimine en az bir öğretmenin verildiği varsayıldığında 34.581 öğretmenin yıllık maliyeti 
yaklaşık 1.037.430.000,00 TL tutmakta olup 6, 7 ve 8'inci sınıflar İçin her branştan bir 
öğretmenin verilmesi gerektiği de varsayıldığında bu maliyetin çok yüksek olacağı açıktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

i imi 

Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8144) 

13.05.2009 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularınım, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandın iması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK ) 
MHP KÖtabya Milletvekili 

Bakanlığınız bünyesinde- görev yapan ilköğretim müfettişlerinin uzun zamandır çözüm bekleyen 
önemli sorunlarla karşı karşıya oldukları bilinmektedir. Eğitim-öğretim camiasının önemli bir 
grubunu oluşturan ilköğretim müfettişlerinin çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili olarak; 

1. Halen Eğitim öğretim Sınıfı kadrosunda görev yapan İlköğretim Müfettişlerinin kadroları, 
diğer denetim elemanlarında olduğu gibi Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınması 
konusunda bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne aşamadadır? 

2. Halen 3000 Ek gösterge ile görev yapan İlköğretim Müfettişlerinin ek göstergelerinin, diğer 

denetim elemanlarında olduğu gibi 3600'e yükseltilmesi konusunda bir girişiminiz olmuş 

mudur? Oldu ise bu sorun ne zaman çözülebilecektir? 

3. İlköğretim Müfettişlerinin denge tazminatı, görev tahsisti lojmanda oturma hakkı, 

yolluklarının avans olarak ödenmesi vb. gibi diğer denetim elemanlarına tanınan özlük ve 

maii haklardan yararlandırılmaları mümkün olabilecek midir? 

4. Bu sorunların 2009 yılı içinde çözülmesi gerçekleştirilebilecek midir? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.0S.0.SGB.0.03.06\03-11/H/*» ° l /Oj/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof, Dr. Alim IŞIK'ın, "İlköğretim müfettişlerinin özlük 
haklarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8144 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımız personelinin, çalışma şartları, emek-flcret ilişkisi 
bütünlüğöndeki aylık, ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim 
niteliği yanında» görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk 
durumu ile basan derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları, kalkınma planlan ve 
hükümet programlan çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, 
Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 
sürdürülmektedir. 

Bu çerçevede, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklanma iyileştirilmesine yönelik 
kanun tasansı taslağı hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiş ve Başbakanlıkça da Türkiye 
Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Miti! Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 
80.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bakan değişimi öncesi yapılan yönetici atamala

rına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8145) 
14.05.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

Sizden önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, görevinin 
bitmesine yakın bir zaman kala ülke genelinde yaptığı gibi İsparta'da da 7 okul ile 
öğretmenevlne kadrolu müdür ataması yapmıştır. Bu atamalarda Sayın Çelik. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76.maddesine göre bakan olarak asaleten atama 
yetkisini kullanmıştır. Ancak bu atamalar yapılırken 76.maddye dayanılarak Ek2 
değerlendirme formu dikkate alınmaksızın yapıldığı gibi duyuruya çıkılmadan 
asaleten atamalar gerçekleştirilmiştir. 

SORU 1: 

Yönetici atamalanndaki usûl bellidir. Buna rağmen duyuruya 
çıkılmadan, Ek2 değerlendirme formu dikkate alınmadan, görevini size teslim ettiği 
gün Sayın Çelik'in yaptığı bu atamalar sizce doğru mudur? 

SORU 2: 

Oldukça tepki toplayan bahsi geçen asaleten atamalar hakkında ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 

Yönetici atama yönetmeliği çıktığında bazı sendikalar yargıya 
başvurmasına rağmen mahkemeden dönen yönetmelikte sadece Ek2' de yer alan 
yönetici olma kıstaslarında değişikliğe gidilmişti. Bu yönetmelik çıktığında içerdiği 
kıstaslara uygun ve duyuru açılarak müracaatlar arasından uygun olan kişiler atansa 
daha uygun olmaz mıydı? 

SORU 4: 

Sayın Çelik'in giderayak yaptığı bu atamalardaki aceleyi gerektiren 
durum nedir? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \0ftV1 ot *9^2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in, "Bakan değişimi Öncesi yapılan 
yönetici atamalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8145 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
aramalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 20O4 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88* inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hu-
Mili! Eğitim Bakanı 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 
81.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, yönetici atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 

Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8146) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.05.2009 

fuharrcm İNCE 
_-^~-' Yalova Milletvekili 

Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bilgilendirme 
Açıklamasında eğitim kurumu yöneticililiklerine 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 76. 
maddesi kapsamında Bakan Onayı ile yapılan atamaların sizden önceki Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Hüseyin Çelik tarafından giderayak değil, özellikle son 1 yıl içinde yapıldığı 
açıklanmıştır. 

1- Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında atanan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
sayısı kaçtır? Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında îlçe Milli Eğitim., Şube 
Müdürü olarak atananların isimleri, atandıkları görev yeri, atanma tarihleri, branşları 
ve atandıkları tarihte üye oldukları sendika ile şu anda üye oldukları sendika nedir? 

2- Son 1 yıl içinde 76. madde kapsamında atanan Kurum'Mödürü sayısı kaçtır? Son 
1. yıl içinde 76. madde kapsamında Kurum Müdüfü olarak atananların isimleri, 
atandıkları görev yeri, atanma tarihleri, branşları ve atandıkları tarihte üye oldukları 
sendika ile şu anda üye oldukları sendika nedir? 

3- Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında atanan Kurum Müdür başyardımcısı 
sayısı kaçtır? Son 1 yıl içinde 76. madde kapsamında' Kuram Mudıfr'Başyardırncısı 
olarak atananların isimleri, atandıkları görev yeri, atanma tarihleri, branşları ve 
atandıkları tarihte üye oldukları sendika ile şu anda üye oldukları sendika nedir? 

4- Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında atanan Kurum Müdür yardımcısı sayısı 
kaçtır? Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında Kurum müdür yardımcısı plarak 
atananların isimleri, atandıkları görev yeri, atanma tarihleri, branşları ve. atandıkları 
tarihte üye oldukları sendika ile şu anda üye oldukları sendika nedir? 

5- Son bir yıl içinde 76. madde kapsamında Şube Müdürü, Kurum Müdürü, Kurum 
Müdür Başyardımcısı, Kurum Müdür yardımcısı olarak toplam kaç kişi atanmıştır? 
Bu kişilerin kaçı erkek, kaçı bayandır? 

6- Bu atamalarda atanan kişinin neden atandığına dair bir değerlendirme bakanlık 
kayıtlarında mevcut mudur? Varsa ne tür kriterler gözetilmiştir? 

7- Kamuoyunda büyük tepki toplayan76. Madde kapsamındaki atamalara bakanlığınız 
döneminde devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

8- Bir hukukçu olarak bu atamalarla ilgili hukuka aykırı bir durum olmadığını 
açıkladığınıza göre 3797 sayılı kanunun 6. maddesinde yer alan ve Sayın Hüseyin 
ÇELİK Döneminde bu şekilde düzenlenen "Yönetim görevlerine atanma ve bu 
görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır." hükmünü ve Eğitim 
Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği'ni yürürlükten kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3£/£ £>( /C^/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Yönetici atamalarına ilişkin" İlgi yazı eki 
7/8146 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu verilen 
yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici atamalarının her 
defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim kurumlarımıza yönetici ataması 
yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir süredir yönetici ataması yapılamaması 
nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından devlette 
devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul edemeyeceği gerçeğinden 
hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci maddesinde ikinci görev kapsamında 
tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki 
çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. Atamalarda, 
ilgililerin sendika üyelikleri yönüyle herhangi bir ayınm ve değerlendirmeye tabi tutulması söz 
konusu değildir. 

Diğer taraftan, 24.04.2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve hâlen 
yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticileri Yönetmeliği eki Ek-2 
Yönetici Değerlendirme Formu'nun bazı bölümlerinin Danıştay İkinci Dairesince yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle, anılan forma bağlı olarak eğitim kurumu 
yöneticiliklerine atama yapılmamaktadır. Söz konusu yargı kararı dikkate alınarak bahse konu 
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarından ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü 
kadrolarına idari işlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 68/B maddesi ve 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yararı ve hizmet 
gerekleri gözetilerek 6 kişinin şube müdürü olarak ataması yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 
82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Ahlat'taki taşımalı eğitime ilişkin sorusu ve 

Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8148) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.05.2009 

Ardahan Milletvekili 

Bitlis ilimizde kış mevsiminin çok ağır geçmesi birçok konuda olduğu gibi Eğitim 
alanında da büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Bitlis ili Ahlat ilçesi Ve bağlı bazı köylerde 
taşımalı eğitim görmeleri gereken öğrencilerimiz, servis konulmaması nedeniyle 
okullarına gidememektedirler. 

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlaması ve bölgemizde kış 
mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle öğrencilerimizin taşıma sorunlarına bir an önce çözüm 
bulunması gerekmektedir. 

1- Bitlis ili Ahlat ilçesi ve bağlı köylerinin hangilerinde taşımalı eğitim yapılmaktadır? 

2- Hangi köylerde taşımalı eğitim yapılmamaktadır? 

3- Bitlis ili Ahlat ilçesi ve bağlı köylerin bazılarına servis konulmama nedeni nedir? 

- 3 7 6 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/J^^ v\ ^ / 2 0 0 9 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Basar ÖGÜT'ün, "Bitlis-Ahlaftaki taşımalı eğitime 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/814* esas numaralı yazılı som önergesi İncelenmiştir. 

1-2-3. Taşımalı ilköğretim uygulaması, 15.04.2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî 
Oazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı ilköğretim Yönetmeliği hükümlerine 
göre gerçekleştirilmekte olup anılan Yönetmelik gereği taşımalı ilköğretim kapsamına 
alınacak okul ve öğrenciler valiliklerce kararlaştırılmaktadır. 

Bitlis Valiliğinden alman konuya ilişkin bilgiden; anılan Yönetmeliğin 9'uncu maddesi 
gereği Ahlat ilçesindeki yatılı ilköğretim bölge okullarının kontenjanları öncelikli olarak 
doldurulduğundan taşımalı eğitime ihtiyaç kalmadığı, bu sebeple ilçe ve bağlı köylerinde 
taşımalı eğitim yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MİM Eğitim Bakanı 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 
83.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'in, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavındaki bir 

soruya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8149) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.05.2009 

Milli Eğitim Bakanlığının 03.05.2009 tarihinde yaptığı "Devlet Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavf'nda öğrencilere yöneltilen soruların bazılarında; öğrencilerin bilgi 
ve yeteneklerini ölçmek için sorular sorulması gerekirken inançlarına yönelik sorular 
sorulduğu görülmüştür, örneğin Sosyal Bilgiler Sınavının 21. sorusu : 

* Evrendeki düzen,hiçbir şeyin rastlantı sonucu ortaya çıkmadığını 
göstermektedir. 

* Evrendeki varlıkların kendi kendilerini var etme güçleri yoktur. 

Bu bilgilerin ikisini de iyi değerlendiren kimse aşağıdakilerden hangisine ulaşır? 

A) Varlıklardaki düzen, onların kendi kendilerini var ettiklerini gösterir. 

B) Evrenin varlığının bir başlangıcı yoktur. 

C) Evrendeki yasalar rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. 

D) Evren bir yaratıcı tarafından planlı biçimde var edilmiştir. 

Bu nedenle; 
1- Bu soru ile öğrencilerin hangi bilgi ve yeteneğinin ölçülmesi hedeflenmiştir? 

2- a) Bu sınava toplam kaç öğrenci girmiştir? 
b) Kaç öğrenci bu soruya cevap vermiştir? Kaç öğrenci soruyu boş bırakmış 
cevap vermemiştir? 

c) Soruya cevap veren öğrencilerden: 
(A), (B), (C), (D) seçeneklerini işaretleyen öğrencilerin sayısal dağılımı nedir? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \/2T~Ü ^ ™ „ 

J 4611-12009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOÇAL'ın, "Devlet parasız yatılılık ve bursluluk 
sınavındaki bir soruya ilişkin" İlgi yazı eki 7/8149 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında sorulan Sosyal Bilgiler 21-25'inci sorular, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi soruları olup bu dersi alan öğrencilerin cevaplandıracağı 
sorulardır. Bu dersten muaf olan öğrenciler için de bu sorulan takip eden ve tarih, coğrafya, 
vatandaşlık ve insan haklan derslerinden hazırlanan beş soru 21-25 rakamlarıyla 
numaralandınlarak ayrıca verilmektedir. 

Tüm diğer derslerde olduğu gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorulan da bu dersin 
öğretim programı ve kazanımları çerçevesinde ve dersin amaçlarına uygun olarak hazırlanmakta, 
ayrıca yapılanmacı yaklaşım doğrultusunda bilgi düzeyinde sorular tercih edilmemekte olup 
kavrama sorulan sorulmaktadır. İtiraza konu olan 21'inci soru da bir bilgi sorusu değil, bir 
kavrama sorusudur. Soru kökünde verilen bilgiler ve önermeler çerçevesinde öğrencinin 
çıkarımda bulunması istemektedir. 

Diğer yandan itiraz konusu soru, 5'inci Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının ilk 
ünitesinden hazırlanmıştır. Ünite başlığı Allah İnancı'dır. Soru, ünitenin 2'nci kazammını 
ölçmektedir. Bu kazanım ise "Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını kavrar." 
şeklindedir. 

Soru, tamamen bu kazanımı ölçmeye yönelik hazırlanmış bir kavrama sorusu olup 
kazanım ile tamamen örtüşmektedir. Soruda ölçme teknikleri açısından da herhangi bir problem 
bulunmamaktadır. 

2. a) Söz konusu sınava 328.142 aday katılmıştır. 
b) Bahse konu soru (A) kitapçığında 17.522 öğrenci tarafından ve (B) kitapçığında ise 

17.760 öğrenci tarafından boş bırakılmıştır. 
c)Soru; 

• A kitapçığının 2l'nci sorusu iken; 
(A) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 19.443, 
(B) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 16.251, 
(C) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 16.914, 
(D) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 94.091, 

• B kitapçığının 25 'nci sorusu iken; 
(A) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 19.379, 
(B) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 15.516, 
(C) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 15.932, 
(D) seçeneğini işaretleyen aday sayısı 95.334 

şeklinde dağılım göstermektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

'NiMet ÇUBUKÇU 
Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 
84.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, açık öğretim lisesi sınavındaki bir soruya ilişkin so

rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8150) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 18.05.2009 

/ # * 
Av. Turgut DİBEK 

Kırklareli Milletvekili 
Adalet Komisyonu Üyesi 

Milli Eğitim Bakanlığınca 16. Mayıs Cumartesi günü yapılan Açık Öğretim 
Lisesi Sınavında Atatürk ile İlgili olarak hazırlanan ve öğrencilere sorulan bir 
soru yine büyük tartışmalara neden olmuştur 

Soru; "Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biridir" 
şeklinde hazırlanmıştır. Yanıt olarak öğrencilere a)Hayalperest oluşu b) 
Maceracı oluşu, c) Mantıklı oluşu d) Mandacı oluşu seçenekleri sunulmuştur. 

Son dönemde bakanlıkça yapılan benzer sınavlarda da tartışmalı soruların 
hazırlandığı ve öğrencilere sorulduğu görülmektedir. 

Buna göre; 

1-Açık öğretim Lisesi sınavında öğrencilere sorulan bu soruya yanıt olarak 
seçeneklerde verilen sıfatların, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu olan Atatürk 
ile birlikte anılmasını doğru buluyor musunuz? 

2- Bu soru kimler tarafından hazırlanmıştır? Bu soruyu ve cevaplarını 
hazırlayanlar Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etmemiş midir? 

3-Bu soruyu hazırlayan ve sınav kitapçığında basarak öğrencilere 
soranlar hakkında bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.O.Û3.06.03-11/ 3*»f *- ti / ?-/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.0Û.Û2-13467 sayılı yazı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DÎBEK'in, "Açıkögretim Lisesi sınavındaki bir 
soruya ilişkin" İlgi yazı eki 7/8150 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak görevlendirilen muhakkik tarafından yapılan inceleme sonucu; 
söz konusu soru ve seçeneklerin önceden belirlenmiş fllç^vç kurallar doğrultum 
yanlıştan doğruyu bulma yöntemiyle hazrclandığı, soruda Ulu önderimin 
yönlerinin öğrenciler tarafından öğrenilip ögrenilmcdiğmin ölçülmesinin hedeflendiği ve konuyla 
ilgili herhangi bir kusur ve art niyet olmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, sorular her ders için oluşturulmuş komisyonlarca hazırlanmakta ve 
hazırlanan sorular soru bankasına aktarılmaktadır. Soru bankasına aktarılan sorular kişilerin 
değil oluşturulmuş komisyonların sorusu olup soru bankasına aktarıldıktan sonra da artık 
Bakanlığımızın sorusu olmaktadır. Sınavlarda kullanılacak sorular, soru bankasının yapısı 
gereği ilgili konuyla hazırlananlar içinden otomatik olarak çekilmektedirler. Bu nedenle 
kullanılmakta olan soruların kime ait olduğunun söylenmesi mümkün olamamaktadır.. 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimeTÇUBUl 
MİUÎ Eğitim Bakam 

- 3 8 1 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 
85.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, açık öğretim lisesi sınavında sorulan bir soruya ilişkin 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8151) 

TÜRKİYE BÜYÜK MttUET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 18.05.2009 

Üİ ARSLAN 
Muğla Milletvekili 

16 Mayıs Cumartesi günü Bakanlığınız tarafindan yapılan açık lise sınavında TC 
Devrim Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait 11. soru şu şekildedir. "Aşağıdakilerden hangisi 
Atatürk'ün kişisel feciliklerinden bîridir? A) Hayalperest oluşu, B) Maceracı oluşu, C) 
Mantıklı Oluşu, D) Mandacı otosu". 

1- Bu soru sizce bir art ruyetbaıındırmakta mıdır? 
2- Dünyaca takdir edilen, töm uluslara bağımsızlık içm ilbam veren eşsiz bir HoVin 

kişisel önlüklerinin bu derece aşağılayıcı sıklarla öğrencilere sorulmasını nasıl 
karşılıyorsunuz? 

S- Somlar kim ya A* kîtwl<*r tatafindan hazırlanmaktadır? 
4- Scroyuhaîoriayaıılar hakkında bir soraşturma başlatmayı düşünüyor 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ $1?? * 4/ 3-/20O9 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-13467 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın, "Açıköğretim Lisesi sınavında sorulan bir 
soruya ilişkin" ilgi yazı eki 7/8151 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak görevlendirilen muhakkik tarafından yapılan inceleme sonucu; 
söz konusu soru ve seçeneklerin önceden belirlenmiş ölçü ve kurallar doğrultusunda test tekniğine göre 
yanlıştan doğruyu bulma yöntemiyle hazırlandığı, soruda Ulu önderimiz Atatürk'ün kişiliği ve üstün 
yönlerinin öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğinin ölçülmesinin hedeflendiği ve konuyla 
ilgili herhangi bir kusur ve art niyet olmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, sorular her ders için oluşturulmuş komisyonlarca hazırlanmakta ve 
hazırlanan sorular soru bankasına aktarılmaktadır. Soru bankasına aktarılan sorular kişilerin 
değil oluşturulmuş komisyonların sorusu olup soru bankasına aktarıldıktan sonra da artık 
Bakanlığımızın sorusu olmaktadır. Sınavlarda kullanılacak sorular, soru bankasının yapısı 
gereği ilgili konuyla hazırlananlar içinden otomatik olarak çekilmektedirler. Bu nedenle 
kullanılmakta olan soruların kime ait olduğunun söylenmesi mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MmL<MwKP*' 
Millî Eğitim Bakanı 

- 3 8 3 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 
86.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal 'in, açık öğretim lisesi sınavındaki bir soruya ilişkin sorusu 

ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8152) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. \% x fo ç. ZOO^ 

KOCAL 
Zonguldak Milletvekili 

16.05.2009 tarihinde yapılan Açıköğretim Lisesi Sınavı'nda T.C. Devrim Tarihi ve 
Atatürkçülük-1 dersine ait 11. sınav sorusu Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 
hakaret içermektedir. 

Sınav sorusu şu şekildedir. 

' Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biridir?' 

a) Hayalperest oluşu b) Maceracı oluşu c) Mantıklı oluşu d) Mandacı oluşu 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir 
soruya konu olması son derece kaygı vericidir. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve devrimlerini 
içine sindiremeyenler, Milli Eğitim Bakanlığının temel değerlerini hiçe sayan, laik Atatürkçü 
bir eğitime karşı duruş sergileyenler bu tip uygulamalarla asla amaçlarına ulaşamayacaktır. 
Bu tür uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığının nasıl bir eğitim politikası sergilediğinin 
örneğidir. 

Bu nedenle; 

1- T.C. Devrim Tarihi ve Atatürkçülük-l dersine ait Milli Eğitim Bakanlığı sora 
bankasında kaç soru vardır? 

2- Bu sorunun hazırlanmasında hangi bilgi ve becerinin ölçülmesi amaçlanmıştır 
3- Bu soru sorulmakla Milli Eğitim Amaçlarından hangisi esas alınmıştır? 
4- Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu soruyu hazırlayanlar hakkında yasal işlem yapmayı 

düşünüyor musunuz? 
5- a) Bu sınava toplam kaç öğrenci girmiştir? 

b) Kaç öğrenci bu soruya cevap vermiştir? Kaç öğrenci soruyu boş bırakmış, cevap 
vermemiştir? 
c) Soruya cevap veren öğrencilerden; 
(A),(B),(C),(D) seçeneklerini işaretleyen öğrencilerin sayısal dağılımı nedir? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/?'?S''\ />/0-/2OO9 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOCAL'in, "Açıköğretim Lisesi sınavındaki bir soruya 
ilişkin" tlgi yazı eki 7/8152 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Soru Bankası'na sürekli soru yüklenmekte buna paralel olarak da sınav yapıldıkça 
sorular çekilmektedir. Çekilen sorular bir kez kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmamak üzere 
soru bankasından alınmaktadır. 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün sınav hizmetleri çerçevesinde her yıl 130 
civarında sınav yapılmaktadır. Yapılan bu sınavlarda kullanılmak üzere soru bankasından sürekli 
soru alınmakta ve bu nedenle de soru bankasından sürekli soru eksilmektedir. Bu durum 
sebebiyle sözü edilen derse ait soru adedinin tam olarak bilinmesi mümkün olamamaktadır. 

2-4. Konuyla ilgili olarak görevlendirilen muhakkik tarafından yapılan inceleme sonucu; 
söz konusu soru ve seçeneklerin önceden belirlenmiş ölçü ve kurallar doğrultusunda test tekniğine göre 
yanlıştan doğruyu bulma yöntemiyle hazırlandığı, soruda Ulu önderimiz Atatürk'ün kişiliği ve üstün 
yönlerinin öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğinin ölçülmesinin hedeflendiği ve konuyla ilgili 
herhangi bir kusur ve art niyet olmadığı tespit edilmiştir. 

3. İlgili soru, Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin bilgi düzeyinde olup tamamen ilgili 
ünitenin öğrenilip öğrenilmediğinin Ölçülmesi amacıyla sorulmuş ve T.C. İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük dersinin özel amaçlarından 5'incisine uygun olarak hazırlanmıştır. 

5. 16.05.2009 tarihinde yapılan Açıköğretim Lisesi sınavında T.C. İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük-1 dersinden sınava toplam 73.910 öğrenci girmiş, 8.464'U söz konusu soruyu hatalı 
veya boş işaretlemiştir. 

Soruya cevap veren öğrencilerden; (A) seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 3.680, (B) 
seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 2.702, (C) seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 55.313 ve (D) 
seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 3.751 'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Nimet ÇUBÜKflU <*^ 
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87.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'in, halk kültürü derslerine ilişkin sorusu ve 

Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8153) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından Anayasanın 
98 ve tç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim 
21,05.2009 

SelahattinT)EMİRTİ 
Diyarbakır MİHetvel 

Bakanlığınıza bağb Talim ve Terbiye Korulu Başkanlığı tarafından alman bir karar gereğince 
2007 - 2008 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, "Halk Kültürü" dersininilkoğretim 
okullarında seçmeli ders olarak okutulmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede aşağıdaki sorulanının cevaplandırılması gereği nasıl olmuştur. 

1 - Halk Kültürü dersinden şu ana kadar toplam kaç öğrenci seçim yapmak suretiyle 
yararlanmıştır? 

2- Kalk Kültürü derslerine branşı öğretmenleri atanmış mıdır? 

3- Halk Kültürü derslerinin seçimlik olmaktan çıkarılıp zorunlu ders statüsüne alınması 
düşünülmekte raidir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ J 1 <%<) İCI ^2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahartin DEMÎRBAŞ'ın, "Halk kültürü derslerine 
ilişkin" îlgi yazı eki 7/8153 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Seçmeli "halk kültürü" dersini 2008-2009 eğitim öğretim yılında ülke genelinde 
-ilköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıf bazında- 321.138 öğrenci seçmiştir. 

2. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli Öğretmenlerin aylıktan karşılığı 
hangi dersleri okutacakları Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı 
kararı ile belirlenmiştir. Bu kararın 13'üncü maddesi ve eki çizelge birlikte değerlendirilerek, 
öğretmenlerin atandıkları alanın karşısında belirtilen "Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" 
sütununda yer alan dersleri öncelikle atandıktan kurumlarda olmak üzere okutmalan 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra aynı karar eki çizelgede yer verilen ve seçmeli ders olarak 
nitelendirilen; "halk kültürü" dersi zorunlu dersler arasında yer almaması ve öğretmen 
kaynağının bulunmaması nedeniyle, öğretmen atanmasını gerektiren bir "alan" -branş-
değildir. Bu nedenle, söz konusu dersi okutmak üzere öğretmen ataması yapılmamakta ve bu 
ders eki çizelgede belirtilen nitelikleri taşıyan görevli alan öğretmenleri tarafından 
okutulmaktadır. 

3. Program geliştirme ve bu bağlamda haftalık ders çizelgesi dinamik bir yapıdadır. 
öğretim programlarında, toplumsal ihtiyaçlar ve dünyadaki yenilikler dikkate alınarak zaman 
zaman değişiklikler yapılmakta olup bazı seçmeli derslerin birleştirilerek farklı bir ad altında 
ilköğretim okullannda "zorunlu ders" olarak konulması çalışmalan başlatılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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88. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, ameliyat sonrası vefat eden bir hastaya ilişkin so

rusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/8156) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

t Yaşar AĞYÜZ 
CHP Gaziantep Milletvekili 

Son yıllarda sağlık hizmetlerini ticarileştirme ve özelleştirme teşviği 
sonucu açılan özel sağlık kurumlarına, 

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için başvuran vatandaşlarımızın Özel 
Hastanelerden beklentisi, şifa bulmak ve reklama dayalı olarak sunulan 
teknolojik ve bilimsel hizmetlerden yararlanmaktır. 

Seçim bölgem Gaziantep'te kurulu MEDİCAL PARK Özel Sağlık 
Kurumuna, bu duygularla başvuran ve Safra Kesesi "KOLESÎSTİT" teşhisi ile 
14 Mart 2009 günü hastaneye yatırılıp aynı gün ameliyat edilen Ali Can GÜL 
adlı vatandaşımız, ailesine çelişkili bilgiler verilip, bacı bilgiler saklanarak 22 
Mart 2009 günü vefat etmiştir. 

1. 39 yaşındaki vatandaşımızın ailesi, Safra kesesinin komple yapışık 
olduğunu bile bile kapalı ameliyat yapılan ve 52 ünite kan verilen Merhumun 
ölüm nedenine özel Hastaneden doygun ve etik cevap alamamaları insan 
haklarına ve hasta haklarına aykırı değil midir? 

2. Safra Kesesi taşı ve kronik KOLESÎSTİT teşhisi ile ameliyata alınıp, 
hiçbir şey yok, her şey normal denilerek 4. kez ameliyat edilmesinin ve yaşam 
makinesine bağlandığının ailesinden gizlenmesini beyin ölümü gerçekleştikten 
sonra haber verilmesini etik buluyor musunuz? 

3. ölüm sonrası Savcılıkça Adana Adli Tıp Kurumuna intikal eden, ailesinin 
vicdani ve manevi tatminini sağlayacak olan sonuç bugüne dek neden karara 
bağlanmamaktadır? 

4. özel Sağlık Kurumlarının kendilerini farklı gösteren, hasta çekmeye 
yönelik gerçek olmayan reklamlarının önlenmesi gerektiğini, adı geçen Özel 
Hastane hakkında soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

5. Hasta ameliyat öncesi olabilecek bütün komplikasyonlar hakkında 
bilgilendirilip muvafakat belgesi (onay) alınmış mıdır? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.10.0.THG.0.79.00.03/2?OlO Ü I B H E 888 
KODU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Ügi ; 04/06/2009 tarih ve A.OLO.GNS.0.10,00.02-13467 Bayıh yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ tarafından verilen "Ameliyat sonrası vefat 
eden bir hastaya ilişkin" 7/8156 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. *. ı 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. f \ \ 

Ek : önerge Cevabı Prof. Dr. 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ tarafından verilen "Ameliyat sonrası vefat eden 
bir hastaya ilişkin" 7/8156 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabıdır 

SORULAR: 

Son yıllarda sağlık hizmetlerini ticarileştirme ve özelleştirme teşviki sonucu açılan 
özel sağlık kurumlarına, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için başvuran vatandaşlarımızın 
özel hastanelerden beklentisi, şifa bulmak ve reklama dayalı olarak sunulan teknolojik ve 
bilimsel hizmetlerden yararlanmaktır. 

Seçim bölgem Gaziantep'te Kurulu Medical Park özel Sağlık Kurumuna, bu 
duygularla başvuran ve safra kesesi "kolesistit" teşhisi ile 14 Mart 2009 günü hastaneye 
yatırılıp aym gün ameliyat edilen Ali Can GÜL adlı vatandaşımız, ailesine çelişkili bilgiler 
verilip, bazı bilgiler saklanarak 22 Mart 2009 günü vefat etmiştir. 

SORU 1- 39 yaşındaki vatandaşımızın ailesi, safra kesesinin komple yapışık olduğunu 
bile bile kapalı ameliyat yapılan ve 52 ünite kan verilen merhumun ölüm nedenine özel 
hastaneden doygun ve etik cevap alamamaları insan haklarına aykırı değil midir? 

SORU 2- Safra kesesi taşı ve kronik kolesistit teşhisi ile ameliyata alınıp, hiçbir şey 
yok, her şey normal denilerek 4. kez ameliyat edilmesinin ve yaşam makinesine bağlandığının 
ailesinden gizlenmesini beyin ölümü gerçekleştikten sonra haber verilmesini etik buluyor 
musunuz? 

SORU 3- ölüm sonrası Savcılıkça Adana Adli Tıp Kurumuna intikal eden, ailesinin 
vicdani ve manevi tatminini sağlayacak olan sonuç bugüne dek neden karara 
bağlanmamaktadır? 
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SORU 4- özel sağlık kurumlarının kendilerini farklı gösteren, hasta çekmeye yönelik 
gerçek olmayan reklâmlarının önlenmesi gerektiğini, adı geçen özel hastane hakkında 
soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 5- Hasta ameliyat öncesi olabilecek bütün komplikasyonlar hakkında 
bilgilendirilip muvafakat belgesi (onay) alınmış mıdır? 

CEVAPLAR: 

CEVAP 1,2,3 ve 5 - Gaziantep Valiliği tarafından konuya ilişkin söz konusu hastane 
ve ilgili hekim hakkında muhakkik marifetiyle inceleme yapılmıştır ve olay Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

CEVAP 4 - Mevzuatımızda, özel sağlık kuruluşlarının, yalnızca ruhsatında kayıtlı 
hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapabileceği, bunun dışında her türlü basılı ve görsel 
yayınlarda reklâm yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Bu çerçevede, mezkûr mevzuata aykırı olarak reklâm ve tanıtım yapan özel sağlık 
kuruluşları hakkında gerek Bakanlığımızca ve gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklâm 
Kurulu tarafından ilgili mevzuatı kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
89.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, personele yapılmayan bazı ödemelere ilişkin 

sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8157) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.05.2009 

Sağlık Bakanlığı çalışanları.2008 yılına ait geçici görev yollukları, tedavi giderleri 
ve seyyar görev tazminatlarını halen kurumdan alamamışlardır. Ekonomik krizinin 
yaşandığı ülkemizde sağlık çalışanlarının devlette kalan parası her geçen gün 
erimektedir. Bunun sıkıntısını da sağlık çalışanları aileleri ile birlikte çekmektedir. 
ödemelerin yapılması için bakanlığa ödenek talebinde bulunulmasına rağmen 
bakanlıktan gelen cevap ödeneklerinin bulunmaması yönündedir. 

1.2008 yılından günümüze Tedavi giderleri, görev yollukları ve seyyar görev 
tazminatlarını alamayan personel sayısı nedir? 

2.Tedavi giderleri personele ne zaman ödenecektir? Ödenmesi Geciken tedavi 
giderlerine gecikme zammı uygulanacak mıdır? 
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T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
* - - * * _ 'JİT«2Q09 

Sayı : BJO.O.SGB.0.00.00.00/ * T ° p 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "personele 

yapılmayan bazı Ödemelere" ilişkin 7/8157 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 

gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Di 
Ekler: 
önerge Som ve Cevaplan 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen pettofielfl 
yapılmayan bazı ödemelere" ilişkin 7/8157 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı çalışanları, 2008 yılma ait geçici görev yollukları, tedavi giderleri ve 
seyyar görev tazminatlarını halen kurumdan alamamışlardır. Ekonomik krizin yaşandığı 
ülkemizde sağlık çalışanlarının devlette kalan parası her geçen gün erimektedir. Bunun 
sıkıntısını da sağlık çalışanları aileleri ile birlikte çekmektedir. Ödemelerin yapılması için 
bakanlığa ödenek talebinde bulunulmasına rağmen bakanlıktan gelen cevap ödemeklerinin 
bulunmaması yönündedir. 

1) 2008 yılından günümüze Tedavi giderleri, görev yollukları ve seyyar görev 
tazminatlarını alamayan personel sayısı nedir? 

2) Tedavi giderleri personele ne zamana ödenecektir? ödenmesi geciken tedavi 
giderlerine gecikme zammı uygulanacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

Devlet tarafından yapılacak ödemelerin bir sistem dâhilinde yapılması gerektiği 
muhakkaktır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Bakanlığımız bütçesinde ayrılan tedavi 
giderleri, görev yollukları ve seyyar görev tazminatlarına ait ödenekler, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 20 nci maddesi gereğince düzenlenen ayrıntılı 
harcama programlarında üç aylık dilimler itibariyle belirlenen oranlar dâhilinde serbest 
bırakılmaktadır. Bu kapsamda üçüncü üç aylık döneme ilişkin ödenekler 01.07.2009 tarihi 
itibariyle serbest bırakılarak ilgili ödeme birimleri tararından kullanılabilir hale gelmiştir. 

İlginize teşekkür ederim. 
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90.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, pamuk üretiminin desteklenmesine, 
- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, üzüm ihracatındaki sorunlara, 
- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, çiftçi belgesine göre verilen kredilere, 
- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ziraat mühendislerinin özlük haklarına, 
- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, GAP Bölgesindeki TMO alımlarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8162) (7/8163), 

(7/8164), (7/8165), (7/8166) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

ıstafa ENÖZ 
lanisa Milletvekili 

Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi 
kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir Pamuk, 
gümrük vergisi uygulayamadığımız tarımsal bir üründür. Bundan dolayı iç 
piyasa fiyatları dünya fiyatlarından direk olarak etkilenmektedir. Ülkemizde 
tarımsal üretimde kullanılan girdilerin fiyatları enflasyonun bile üzerinde artış 
gösterirken, ürün fiyatlarında durgunluk hatta gerileme söz konusudur. Gelişmiş 
ülkelerin büyük ihracat sübvansiyonlanyla oluşturdukları dünya fiyatları 
karşısında, ülkemizdeki pamuk üreticisinin girdi fiyat maliyetlerinin yüksek 
olması sebebiyle rekabet etmesi oldukça zordur. Pamuk üretiminin teşvik. 
edilmesi amacıyla acil önlemler alınması gerekmektedir. 

Sorular: 

1 - 2008 yılı ürünü primleri çiftçilerimize ne zaman Ödenecektir? 
2 - 2008 yılı ürünü prim miktarında yapılan %10 kesintiyi iptal edilmesi 

ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 
3 - Kg başına 42 krş olarak belirlenen 2009 yılı prim miktarının kg başına 

55 krş'a yükseltilmeyi planlıyor musunuz? 
4 - Mazot ve gübre fiyatlarının üzerindeki ÖTV ve KDV vergilerinin % 

1 'e indirilmesi ile ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
5 - 2008 yılı başında ham pamuk satışına getirilen % 8 KDV tekrar eski 

oranı olan % l'e düşürülmesi ile ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.05.2009 

iehiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Erkenci üzüm sezonunun başladığı bu günlerde her nasılsa .ihracatta tıkanmalar 
yaşanmakta, böylece müstahsil emeğinin karşılığını alamamaktadır." 

Buna göre;. 
1- Türk bağcılığının darboğaza düşmesine yol açan banse konu olumsuz gelişmelerin 

önündeki engellerin kal&nlmasında ne gibi tedbirler getirmektesiniz? 
2- Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde ihracatın önünün açılması yönünde 

görüşmeleriniz oldu mu? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 13.05.2009 

. Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Sorular 1 

1. Çiftçi Belgesine göre çiftçiye verilen kredinin vadeleri en fazla kaç aydır? 

2. Bu krediye istinaden çiftçi belgesine sahip kaç çiftçiye 12 aydan fazla vadeli kredi 
verilmiştir? 
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15.05.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınız bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan Ziraat Mühendislerinin çalışma koşullarının 
olumsuzluğu ve özlük haklarının yetersizliği konularındaki şikâyetler zaman zaman gündeme 
getirilmektedir. Sözleşmeli olarak çalışan Ziraat Mühendisleriyle ilgili olarak; 

1. Halen bakanlığınız bünyesinde çalışan Ziraat Mühendislerinin kaçı sözleşmeli kadrodadır? 
Sözleşmeli çalışan Ziraat Mühendislerinin göreve başladıkları yıllara göre dağılımları 
nasıldır? 

2. Sözleşmeli çalışan Ziraat Mühendislerinin görevde yükselme ve tayin isteme haklarının 
bulunmadığı, maaş hesaplanmasında illere göre farklı uygulamalann bulunduğu, maaş 
hesaplamalarında objektif ölçütler yerine daha çok sübjektif değerlendirmelere dayalı 
performans puanlarının kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu olumsuzlukların ve 
farklılıkların giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

3. 2009 yılında Bakanlığınız bünyesinde çalıştırılması planlanan kadrolu ve sözleşmeli Ziraat 
Mühendisi sayılan nasıldır? 

4. Diğer bazı bakanlıklarda olduğu gibi sözleşmeli olarak çalışanların daimi kadroya 
atanmaları konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

5. Bakanlığınız döneminde Ziraat Mühendislerinin ücret ve ödük haklarının iyileştirilmesi 
konusunda hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Mahsulleri 
Ofisi A.Ş. Ana Statüsü 4'üncü maddesi l'inci fıkrası l'inci bendinde "Faaliyet alanına giren 
ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışım 
yapmak, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak" Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin 
görevleri arasında sayılmaktadır. Bu bağlamda: 

1. 2007-2008-2009 yıllan itibariyle ülkemiz genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve 
Adıyaman ilimizde çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'ye ne kadar ürün teslim 
etmişlerdir? Söz konusu ürünlerin karşılığında çiftçilerimize ne kadar ödeme 
yapılmıştır? 

2. Anılan yıllar itibariyle ülkemiz genelinde, GAP bölgesi illerinde ve Adıyaman 
ilimizde çiftçilerimizin Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'den ne kadar alacağı 
bulunmaktadır? Çiftçilerimizin alacaklannın ne zaman ödenmesi planlanmaktadır? 

3. Teslim ettikleri ürünlerin karşılığı olan paralan alamadıklan için bankalara olan 
borçlannı ödeyemeyen üreticilerimizin bankalara olan borçlannın ertelenmesi veya 
ödeme kolaylığı sağlanması için girişim yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VB KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

2 £ £ , : B.12.aA.SOT.0.03.«(V 2974-29206 3 0 T E M M U Z 2 0 Q 9 
KONU :Yazıh Soru önergeleri 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞIN A 

ilgi : 04.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0. i 0.00.02-13467 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ' e ait 7/8162, Mersin 
Milletvekili Behİç ÇBLÎK'e ait 7/8163, Tekirdağ Milletvekili Kemalettm NALCI* ya ait 7/8164, 
Kütahya Milletvekili Alim IŞIK' a ait 7/8165 ve Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE* ye ait 
7/8166 esas nolu yazılı soru önergelerine İlişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLEJfc /hl*44l'&Cc£€4A^ 
1-Gör0ş 7/8162 Mehmet Mehdi EKER 
2- Görüş 7/8163 Bakan 
3-Görüş 7/8164 
4-Görüş 7/8165 
5- GörÖş 7/8166 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Mustafa ENÖZ 
Manisa Milletvekili 

Esas no : 7/8162 

Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini 
oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir Pamuk, gümrük vergisi uygulayamadığımız 
tarımsal bir üründür. Bundan dolayı iç piyasa fiyatları dünya fiyatlarından direk olarak 
etkilenmektedir. Ülkemizde tarımsal üretimde kullanılan girdilerin fiyatları enflasyonun bile 
üzerinde artış gösterirken, ürün fiyatlarında durgunluk hatta gerileme söz konusudur. Gelişmiş 
ülkelerin büyük ihracat sübvansiyonlanyla oluşturdukları dünya fiyatları karşısında, ülkemizdeki 
pamuk üreticisinin girdi fiyat maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rekabet etmesi oldukça 
zordur. Pamuk üretiminin teşvik edilmesi amacıyla acil önlemler alınması gerekmektedir. 
Sorular: 

SORU 1) 2008 yılı ürünü primleri çiftçilerimize ne zaman ödenecektir? 

CEVAP 1) Kütlü pamuk, ayçiçeği, kanola, kolza soya fasulyesi 2008 yılı ürünü destekleme 
primi Ödemeleri 21.04.2009 tarihinde yapılmaya başlanılmış olup, söz konusu ödemeler 36 ilde 
yapılmıştır. Ayrıca, tilerden gelen icmallere istinaden kalan ödemeler peyderpey olarak 
yapılmaktadır. 
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SORU 2) 2008 yılı ürünü prim miktarında yapılan %10 kesintiyi iptal edilmesi ile ilgili bir 
çalışmanız bulunmakta mıdır? 

CEVAP 2) Çiftçilerimize 2008 yılı için yapılmakta olan bazı destekleme kalemlerinden 
31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak yayımlanan 30.01.2009 tarihli ve 
27126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre 
işlemler yürütülmektedir. 

SORU 3) Kg başına 42 krş olarak belirlenen 2009 yılı prim miktarının kg başına 55 krş' a 
yükseltilmeyi planlıyor musunuz? 

CEVAP 3) 5488 Sayılı Tarım Kanunun 17. maddesi ve 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, 
Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine 
Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. Maddesi 
gereğince; yağlı tohumlu bitkilerde destekleme primi ödemeleri Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulu'nca belirlenmektedir. 

SORU 4) Mazot ve gübre fiyatlarının üzerindeki ÖTY ve KDV vergilerinin % l'e indirilmesi ile 
ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

SORU 5 ) 2008 yılı başında ham pamuk satışına getirilen % 8 KDV tekrar eski oranı olan % 1 'e 
düşürülmesi ile ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? 

CEVAP 4-5) Artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt 
Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-2009 
yıllan arasında bütçe imkanları çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında yapılan gübre destekleme ödemesi 2008 yılına göre 
% 74 oranında artmıştır. Ayrıca birim alana yapılan destekleme ödemesi de % 74-80 oranında 
artırılmıştır. Artan mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2003-2009 
döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre 
değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

2010 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre 
değişen miktarda bütçe imkanları çerçevesinde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi 
destekleme ödemesi yapılacaktır. 

KDV ve ÖTV vergi oranlarının indirilmesi Maliye Bakanlığının görev alanına girmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi: Behiç ÇELtK 

Mersin Milletvekili 
Esas no : 7/8163 
Erkenei üzüm sezonunun başladığı bu günlerde her nasıl» ihracatta tıkanmalar, böylece 
müstahsil emeğinin karşılığını alamamaktadır. 

Bunagöre; 
SORU 1) Türk bağcılığının darboğaza düşmesine yol açan bahse konu olumsuz gelişmelerin 
önündeki engellerin kaldırılmasında ne gibi tedbirler getirmektesiniz? 
CEVAP 1) Mersin bölgesinde üzüm hasadı daha yeni başlamış olup, ihracatında bir sıkıntı 
tespit edilememiştir. 
SORU 2) Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde ihracatın önünün açılması yönünde 
görüşmeleriniz oldu mu? 
CEVAP 2) Bakanlık olarak ihracatçılarımızın sıkıntılarının aşılması amacıyla Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile müzakereler yapılmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi i Kemaleitin NALCJ 

Tekirdağ Milletvekili 
Esas no : 7/8164 

SORU 1) Çiftçi Belgesine göre çiftçiye verilen kredinin vadeleri en fasla kaç aydır?, 
CEVAP -I) Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birtiğinttzce, bölge özellikleri, üretim dönemi 
ürün satış zamanı ve buna bağlı olarak da gelirin elde edileceği dönem esas alınmak suretiyle 
belirlenmektedir. 
İsletme kredilerinde azami 1 yıl, orta vadeli kredilere azami 3 yıl vade verilerek 
kullandırılmaktadır. 

2008 yılı içersinde Teorim Kredi Kooperatiflerinin tamamında 518. 000 ortağımıza 1.880 
000.000 TL kredi kullandırılmıştır. 

SORU 2) Bu krediye istinaden çiftçi belgesine sahip kaç çiftçiye 12 aydan fazla vadeli kredi 
verilmiştir? 
CEVAP -2) Soruya İlişkin Obruk, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden atatan cevabi yazt 
aşağıda yer atmaktadır, 

Bankamızca,, üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunun tevsiki amacıyla, 
tarımsal kredi talebinde bulunan bütün üreticilerden Çiftçi Belgesi talep edilmekle birlikte, 
kullandırılan kredilere İlişkin olarak; üreticilerin mevcut tarımsal üretime ilişkin varlıkları, 
isletmenin kapasitesi, geltr-gider projeksiyonu ve müşterinin ödeme gücü dikkate alınarak kredi 
tespiti yapılmakta, kredi vadeleri ise bölge özellikleri göz önünde bulundurularak, kredi konusu 
ürünlerin satış zamanı ve buna bağlı olarak gelirin elde edildiği dönem esas alınarak 
belirlenmektedir. Bu itibarla, Bankamızca, sadece çiftçi belgesine istinaden kredi 
kullandırılması gibi bir uygulama söz konusu değildir. 

Diğer taraftan. Bankamızca kullandırılan tarımsal kredilerin vadeleri, isletme kredilerinde 24 
aya, yatırım kredilerinde 7 yıla kadar belirlenebllmekte olup, 2008yılsonu itibarıyla, 12 aydan 
fazla vadeli kredi kullanan üretici sayısı yaklaşık 92.000 'dlr. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Alim IŞIK 
Kütahya Milletvekili 

Esas no : 7/8165 

Bakanlığınız bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan Ziraat Mühendislerinin çalışma 
koşullarının olumsuzluğu ve özlük haklarının yetersizliği konularındaki şikâyetler zaman 
zaman gündeme getirilmektedir. Sözleşmeli olarak çalışan Ziraat Mühendisleriyle ilgili 
olarak; 

SORU 1) Halen bakanlığınız bünyesinde çalışan Ziraat Mühendislerinin kaçı sözleşmeli 
kadrodadır? Sözleşmeli çalışan Ziraat Mühendislerinin göreve başladıkları yıllara göre 
dağılımları nasıldır? 

CEVAP 1) Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine istinaden ti ve İlçelerde 331 
adet, TARGEL Projesi kapsamında 1689 adet ve Kuruluş Müdürlüklerinde 25 adet olmak üzere 
toplam 2045 adet sözleşmeli Ziraat Mühendisi görev yapmaktadır. 

Targel projesi kapsamında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre köy ve beldelerde görev 
yapmak Üzere 2006 yılında 1769 adet, 2008 yılında ise il ve ilçelerde görev yapmak üzere 350 
adet sözleşmeli Mühendis vizesi alınmıştır. 

SORU 2) Sözleşmeli çalışan Ziraat Mühendislerinin görevde yükselme ve tayin isteme 
haklarının bulunmadığı, maaş hesaplanmasında illere göre farklı uygulamaların bulunduğu, 
maaş hesaplamalarında objektif ölçütler yerine daha çok sübjektif değerlendirmelere dayalı 
performans puanlarının kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu olumsuzlukların ve 
farklılıkların giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 2) TARGEL Projesi kapsamında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre görev yapan 
sözleşmeli personelin ücretleri Bakanlığımız "Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli 
Olarak Çalıştırılmasına ilişkin Usul ve Esaslann"ın eki sayılan " Sözleşmeli Personel 
Değerlendirme Kriterlerine" göre belirlenen performans notu yıllık belirlenen brüt ücrete 
uygulanarak sözleşmeli personelin sözleşme brüt ücreti bulunmaktadır. 

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin kurum içi 
yer değişiklikleri 29.03.2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14799 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan doğrultusunda belirlenen kriterler çerçevesinde 
yapılabilmektedir. Diğer taraftan sözleşmeli personel statüsü önceden belirlenmiş ve vize 
edilmiş bir pozisyona bağlı olarak çalışmayı gerektirdiğinden ve bu pozisyonlara atanma KPSŞ 
sonucu yapılan yerleştirme işlemleri sonucu gerçekleştiğinden bu pozisyon unvanlarında 
çalışanların başka bir pozisyon unvanına KPSS sonucu yapılan yerleştirme olmaksızın 
atanmaları söz konusu olmamaktadır 

SORU 3) 2009 yılında Bakanlığınız bünyesinde çalıştırılması planlanan kadrolu ve sözleşmeli 
Ziraat Mühendisi sayılan nasıldır? 

CEVAP 3) - 2012 yılına kadar TARGEL Projesi kapsamında 10.000 sözleşmeli personel 
çalıştınlması planlanmakta olup, 2500 sözleşmeli personel çalıştınldığı göz önüne alınarak 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından uygun görülerek vize edilen 
pozisyonlara atama yapılması düşünülmektedir 

SORU 4) Diğer bazı bakanlıklarda olduğu gibi sözleşmeli olarak çalışanların daimi kadroya 
atanmaları konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
CEVAP 4 ) TAR-GEL projesi kapsamında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre görev 
yapan sözleşmeli Ziraat Mühendislerinin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir çalışmamız 
bulunmamaktadır. 
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SORU 5) Bakanlığınız döneminde Ziraat Mühendislerinin ücret ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi konusunda hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

CEVAP 5) Sözleşmeli olarak görev yapan Ziraat Mühendislerinin brüt ücretleri Maliye 
Bakanlığınca belirlenmektedir. 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Esas no ' : 7/8166 

11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş 
. Ana Statüsü 4'üncü maddesi 1' inci fıkrası 1' inci bendinde "Faaliyet alanına giren ürünlerin, 
her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, bu 
ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak" Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin görevleri 
arasında sayılmaktadır. 

Bu bağlamda: 

SORU 1) 2007-2008-2009 yıllan itibariyle ülkemiz genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve 
Adıyaman ilimizde çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'ye ne kadar ürün teslim 
etmişlerdir? Söz konusu ürünlerin karşılığında çiftçilerimize ne kadar ödeme yapılmıştır? 

CEVAP 1) Cevap 1- 2007 ve 2008 yıllarında, GAP Bölgesinde il bazında yapılan alım 
miktarları ve ödeme tutarları aşağıdaki şekildedir. 

2007-2008 YILLARI TMO ALIM MİKTARLARI 

İLLER 

ADIYAMAN 

DİYARBAKIR 

GAZİANTEP 

MARDİN 

SÜRT 

ŞANLIURFA 

BATMAN 

ŞIRNAK 

KİLİS 

TOPLAM 

2007 

Buğday 
(TON) 

1.581 

18.259 

17.185 

1.351 

19.208 

451 

571 

58.605 

Tutar 
(YTL) 

559.302 

7.360.177 

6.992.940 

579.199 

7.754.422 

181.234 

240.898 

23.668.172 

Arpa 
(TON) 

1.989 

522 

2.511 

Tutar 
(YTL 

) 
645.080 

152.600 

797.679 

2008 

Mısır 
(TON) 

12.425 

45.330 

26.900 

26735 

8.027 

106.608 

13.427 

2J9.452 

Tutar 
(YTL) 

5.298.903 

19.229.409 

10.827.099 

10.256.962 

3.422.440 

40.109.065 

5.663.930 

94.807.80 8 

SORU 2) Anılan yıllar itibariyle ülkemiz genelinde, GAP bölgesi illerinde ve Adıyaman 
ilimizde çiftçilerimizin Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'den ne kadar alacağı bulunmaktadır? 
Çiftçilerimizin alacaklarının ne zaman ödenmesi planlanmaktadır? 
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CEVAP 2) 2007/2008 ve 2008/2009 alım döneminde üreticilerimizden alınan Ürün 
bedellerinin tamamı üreticilerin bankalar nezdindeki hesaplarına aktarılmış olup, 
üreticilerimize borcumuz bulunmamaktadır. 

SORU 3 ) Teslim ettikleri ürünlerin karşılığı olan paralan alamadıkları için bankalara olan 
borçlarım ödeyemeyen üreticilerimizin bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya ödeme 
kolaylığı sağlanması için girişim yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 3) Ürün bedellerinin tamamının üreticilerimize ödenmiş olması nedeniyle, bankalara 
olan borçlarının ertelenmesi ya da ödeme kolaylığı sağlanması konusunda herhangi bir 
girişimde bulunulması düşünülmemektedir. 

91.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Almus karayoluna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8167) 

TÜKKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Reşat ©OĞRU 
Tokat Milletvekili 

Soru: Tokat ili Almus ilçesi karayolu, kış şartlarından dolayı bozulmuş ve 
neredeyse arabalar geçemez hale gelmiştir. Bu bölge aynı zamanda heyelan mıntıkası 
içindedir. Yolun daha modernize edileceği, tamirlerinin yapılması yanında, iki yönlü 
yol yapılması içinde bir çalışma yapılması halk tarafindan da beklenmektedir. Bu 
yönlü bir çalışmanız varmıdır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.02/'a.'*v 
Konu :Tokat Milletvekili 18 ta* 2008 

Sayın Reşat DOÖRU'nun 
yazılı soru ünergeai 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dgi: TBMM Başkanlıgmuı 04.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-13467 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOÖRU'nun Sayın Bakanımıza yönelttikleri 7/8167 esas 
sayılı yazılı som önergesinin cevabı hazırlanarak'ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: *~T Binali YILDIRIM 
1) Cevap formu * Ulaştırma Bakam 

TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN REŞAT DOĞRU'NUN 
7/8167 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Tokat ili Almus ilçesi karayolu, kış şartlarından dolayı bozulmuş ve neredeyse 
arabalar geçemez hale gelmiştir. Bu bölge aynı zamanda heyelan mıntıkası içindedir. 
Yolun daha modernize edileceği, tamirlerinin yapılması yanında, iki yönlü yol 
yapılması içinde bir çalışma yapılması halk tarafından da beklenmektedir. Bu yönlü 
bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP: 

(Tokat-Niksar)Aynmı - Almus yolu 27 km. uzunluğunda olup, heyelan bölgesi 
hariç asfalt yenileme çalışmaları halen devam etmektedir. Heyelanların kesin çözümü 
için sondaj çalışmaları sonucunda proje üretilerek imalatı gerçekleştirilecektir. 

Sözkonusu yolun standardı ihtiyacı karşılayacak nitelikte olup, rutin bakım ve 
onarım çalışmaları devam etmektedir. 
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92.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, D-400 karayoluna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 

Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8168) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM taralından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.05 3009 

ehiç ÇELİK 
sin Milletvekili 

Bilindiği üzere Mersin İlini Antalya Üiae bağlayan D-4O0 toayoîû; Türkiye'nin can 
ve ma] güvenliği açısından en teİİîkeG karayolu olarak görülmektedir. 

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerinde Standartlara uygun kara yolları 
yajalmişken Doğu Akdeniz'i Batı Akdeniz'e bağlayan D-400v karayblurıa ~Öneiri 
verilmemesinin sebebi anlaşılamamaktadır. 

Buna göre; 

1- Sözkonusu Karayolu için etüd çalışması mevcut mu? 
2- Mevcut ise ihale aşamasına getirilmiş midir? 
3- Ne kadar sürede tamamlanması planlanmaktadır? 

T,C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIÖI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

16 Temmuz 2009 
Sayı :B.11.0.SGB.0.10.0L610.01/1 b**-
Konu : Mersin Milletvekili Sayın 

Behiç ÇELİK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dgi: TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-13467 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in 7/6168 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1) Cevap formu C Bi f laK YILDIRIM 

Ulaştırma Bakam 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 
7/8168 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bilindiği üzere Mersin İlini Antalya iline bağlayan D-400 karayolu, 
Türkiye'nin can ve mal güvenliği açısından en tehlikeli karayolu olarak 
görülmektedir. 

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi hariç tüm bölgelerinde standartlara uygun kara 
yolları yapılmışken Doğu Akdeniz' i Batı Akdeniz' e bağlayan D-400 karayoluna 
önem verilmemesinin sebebi anlaşılamamaktadır. 

Buna göre; 

SORULAR: 

1- Sözkonusu Karayolu için etüd çalışması mevcut mu? 

2- Mevcut ise ihale aşamasına getirilmiş midir? 

3- Ne kadar sürede tamamlanması planlanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

Antalya-Alanya arasındaki 135 km.lik kesim önceki yıllarda bölünmüş yol 
olarak tamamlanmıştır. 

Toplam 45 km uzunluğundaki Alanya-Gazipaşa arasının önceki yıllarda 
30 km. lik kesimi sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmış olup kalan 
15 km. lik kesimin ise (Kahyalar- Yeşilöz arası) ihalesi yapılmış ve çalışmalara 
başlanılmıştır. 

Toplam uzunluğu 227 km. olan Mersin-Silifke-Anamur-13. Bölge Hududu 
yolunun 123 km.lik kesimi önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmış olup, 
41 km.lik kesimde ihaleli olarak yapım çalışmaları devam etmektedir. 
Kalan 63 km. lik kısım üç ayn kesim halinde ihale edilmiş olup, ihale süreci devam 
etmektedir: 
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93.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki köy yollarının asfaltlanmasına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8169) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın /f^yfe/V" Bakanı Sayın Geçir BteUy . tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2008 yılı rakamlarına güre Gaziantep ilinin 
belde ve köylerinde yaşayan nüfus 2007 yılı rakamlarına göre yaklaşık %7 oranında 
azalmıştır. Azalan nüfusa rağmen özellikle Gaziantep köyleri ile ilçe merkezlerini 
birbirine bağlayan yollar konusunda şikâyetler vardır. 
Buna göre; 

1) Gaziantep ilinde bulunan köylerin ilçe merkezleri ile. bağlantılarını sağlayan 
yolların asfaltlanma oranı nedir? Bu yolların bakımları hangi aralıklarla 
yapılmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O5.O.MAH.0.07.O2 .00/ 1S3S2> »„,*r tf tAÛ 
KONU: 7/8169 Esas No'lu yazdı soru önergesi ı»f*nw» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.Û.GNS.0.10.00.02-
13837-7/8169/13526/29341 saydı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMÜVin 7/8169 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak; Gaziantep Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur, 

Bilgilerinizi arz ederim. 

r 
Beşir ATALAY 

EKI:1 Bakan 
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. T.C. 
GAZİANTEP VALİLİĞİ 

İl Mahalli idareler Müdürlüğü 

FAKS 
Sayı: BO54VLK4270700-6L0/ 6 0 1 

Konu; 7/8169 Esas Nolu 
Yazılı Soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli idareler Genel Müdürlüğü) 

ilgi: 22.06.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/16314 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR'in 7/8169 nohı yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak; 

İlimiz dahilindeki köyleri ilçe merkezine bağlayan tüm yolların asfalt olduğu, bu yolların 
her yıl ihtiyaca binaen onarıra, büyük onarım ve yamasının yapıldığı İlimiz İl özel idaresinin 
24.06.2009 tarih ve 2906 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

24/06/2009 
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94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iptal edilen bazı tren seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaş

tırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8172) 

TfjRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yasın olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Âlim IŞIK . 

MHP Kütahya Milletvekili 

Bilindiği gibi 2007 yılında Kütahya il sınırları içinde yaşanan elim tren kazasından sonra Kütahya 
iline de uğrayan bazı tren seferlerinin iptal edilmesi Özellikle.dar gelirli vatandaşlarımızın 
mağduriyetine yol açmıştır. Kazadan bu yana uzun zaman geçmesine rağmen İptal edilen tren 
seferleri yeniden konmadığı gibi bazı hatlara ait seferler de azaltılmıştır. Kütahya iline ait demiryolu 
ulaşımıyla ilgili olarak-, 

1. Konya-lstanbul-Konya seferlerini yapan İç Anadolu mavi treni, Denizli-lstanbul-Demzlİ 
seferlerini yapan Pamukkale ekspresi ve Gaziantep-tstanbu]-Gaziantep seferlerini yapan 
Toros ekspresinin Kütahya il merkeziyle olan bağlantıları neden iptal edilmiştir? Bu 
trenlerin Kütahya bağlantıları tekrar ne zaman başlatilacakür? 

2. Kütahya-Afyon ve Kütahya-Bahkesir hattında çalışan tren seferlerinde kısıtlamaya 
gidilmesinin sebepleri nelerdir? Kütahya bağlantılı tren seferlerinin artırılması ne zaman 
gerçekleştirilecektir'? 

3. Antalya-tstanbul- Antalya hızlı tren uygulama projesinde, en kısa güzergah üzerinde 
olmasına rağmen Kütahya ilinin proje kapsamı dışında tutulmasının gerekçesi nedir? 
Projenin Kütahya il merkezinden geçirilerek düzeltilmesi sağlanabilir mi? 
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T;C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/<bm 
Konu :Ktttahya Milletvekili 

Alim IŞIK'ın 
yazılı soru önergesi. 

IgtartttN 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-13467 saydı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın 7/8172 esas sayılı yazılı soru Önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binalı YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 

408-



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM IŞIK'IN 
7/8172 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bilindiği gibi 2007 yılında Kütahya il sınırları içinde yaşanan elim tren 
kazasından sonra Kütahya iline de uğrayan bazı tren seferlerinin iptal edilmesi 
özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmıştır. Kazadan bu yana 
uzun zaman geçmesine rağmen iptal edilen tren seferleri yeniden konmadığı gibi bazı 
hatlara ait seferler de azaltılmıştır. Kütahya iline ait demiryolu ulaşımıyla ilgili 
olarak; 

SORULAR: 

1- Konya-îstanbul-Konya seferlerini yapan îç Anadolu mavi treni, Denizli-
İstanbul-Denizli seferlerini yapan Pamukkale ekspresi ve Gaziantep-İstanbul-
Gaziantep seferlerini yapan Toros ekspresinin Kütahya il merkeziyle olan bağlantıları 
neden iptal edilmiştir? Bu trenlerin Kütahya bağlantıları tekrar ne zaman 
başlatılacaktır? 

2- Kütahya-Afyon ve Kütahya-Balıkesir hattında çalışan tren seferlerinde 
kısıtlamaya gidilmesinin sebepleri nelerdir? Kütahya bağlantılı tren seferlerinin 
artırılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3- Antalya-tstanbul-Antalya hızlı tren uygulama projesinde, en kısa güzergah 
Üzerinde olmasına rağmen Kütahya ilinin proje kapsamı dışında tutulmasının 
gerekçesi nedir? Projenin Kütahya il merkezinden geçirilerek düzeltilmesi 
sağlanabilir mi? 

CEVAPLAR: 

Adana-îstanbul-Adana arasında her gün işletilen İçanadolu Mavi Treni; 
Alaşehir-Horozluhan istasyonları arası yapılacak poz çalışmaları nedeniyle 
21.05.2008(dahh>30.11.2008 tarihleri arası H.Paşa'dan hareket saati saat 23.50'den 
18.40 a alınmış, Ankara-Konya Hızlı tren hattı projesi kapsamında 398 ve-413- 416 
Km.ler arasındaki kalıcı deplase çalışmaları hattın bağlanması ve gerekli tamiratları 
yapılabilmesi için 07-10 Temmuz 2008 tarihleri arasında 4 gün seferden kaldırılmış, 
Eskişehir-Alayunt ve Çiftehan-Belemedik pozu nedeniyle 4 yapılan trafik 
düzenlenmesi çerçevesinde İtinereri değiştirilen İçanadolu Mavi treni 13.08.2008-
13.02.2009 tarihleri arasında Konya-Adana-Konya arasında işletilmiş, 13.02.2009 
tarihinden itibaren normal işletme tarifesine göre Adana-İstanbul-Adana arasında 
çalıştırılmaya başlanmıştır. 

Pamukkale Ekspresi; Eskişehir-Afyon Ali Çetinkaya hattı Eskişehir-
Sabuncupınar, Afyon Ali Çetinkaya Konya hattı Akşehir-Horozluhan, Afyon A.Ç-
Denizli hattı Sandıklı-Karakuyu ve UlukışlaYenice hattı, Çiftehan-Belemedik 
istasyonları arası yol çalışmalarına zaman amalığı âağîûAabilmesi için 24.07.2008 
tarihinden ikinci bir emre kadar seferden kakhnlnuş olup>b$hse konu yol çalışmaları 
tamamlanınca yeniden seferlerine başlatılacaktın 
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Toros Ekspresi; Ankara-Konya Hızlı tren hattı projesi kapsamında 398 ve 
413-416 Km.ler arasındaki kalıcı deplase çalışmaları hattın bağlanması ve gerekli 
tamiratları yapılabilmesi için 07-10 Temmuz 2008 tarihleri arasında 4 gün seferden 
kaldırılmış, Eskişehir-Afyon hattı Eskişehir-Sabuncupınar, Afyon- Konya hattı 
Akşehir-Horozluhan, Afyon-Denizli hattı Sandıklı-Karakuyu ve Ulukışla- Yenice 
hattı, Çiftehan-Belemedik istasyonları arası yol çalışmaları nedeniyle 20.07.2008 
tarihinden ikinci bir emre kadar seferden kaldırılmış olup, bahse konu yol çalışmaları 
tamamlanınca yeniden seferlerine başlatılacaktır. 

Kütahya-Afyon hattı; Yukarıda da belirtilen Pamukkale ve Toros 
Ekspreslerine ilave olarak 2 adet Eskişehir-Afyon Bölgesel Ekspresi Eskişehir-Afyon 
hattı Gökçekısık-Porsuk istasyonları arasında çelik köprünün kaldırılarak menfeze 
dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 29.04.2008 tarihinden itibaren, Eskişehir-Afyon 
hattı Eskişehir-Sabuncupınar, Afyon-Konya hattı Akşehir-Horozluhan, Afyon-Denizli 
hattı Sandıklı-Karakuyu ve Ulukışla-Yenice hattı, Çiftehan-Belemedik istasyonları 
arası yol çalışmalarına zaman aralığı sağlanabilmesi için 21.07.2008 tarihinden 
itibaren ikinci bir emre kadar seferden kaldırılmıştır. Sözkonusu yol çalışmaları 
tamamlanınca bu trende seferlerine başlatılacaktır. 

Kütahya-Bahkesir hattı; Sözkonusu hat kesiminde Ege, Karesi, 9 Eylül 
Ekspresleri ve îzmir Mavi treni ile 13.04.2009 tarihinden itibaren Eskişehir-Ankara 
arasında seferlerine başlayan Yüksek Hızlı Trenlere bağlantı vermek üzere sefere 
konulan Kütahya-Eskişehir DMU setleri işletilmektedir. Sözkonusu trenlerden yol 
çalışması veya başka bir nedenle seferden kaldırılan tren bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Bakanlığımız DLH inşaatı Genel Müdürlüğü 2009 yılı Yatırım 
Programı Ulaştırma Demiryolu Sektöründe Muhtelif Fizibilite Etüt ve Etüt-Projeler 
kapsamında yer alan Îstanbul-Antalya (Eskişehir-Antalya) ve Dinar-Aydın 
Rehabilitasyon Demiryolu hattının uygulama projesi yapılması işi 23/08/2007 
tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

İstanbul-Antalya (Eskişehir-Antalya) demiryolu güzergahı Kütahya 
Alayunt' dan geçmekte olup, Alayunt ile Kütahya İl merkezi arasında mevcut 
demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. 

Sözkonusu proje çalışmaları Eylül 2009 tarihinde tamamlanması planlanmakta 
olup, bütçe imkanları çerçevesinde yatırım programına aknması-halinde ileriki 
yıllarda bahse konu hattın yapım çalışmalarına başlanabilecektir. 
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95.- İzmir Milletvekili Oktay Vural 'in, Birinci Dünya Savaşında Mısır 'da yaşanan bir olaya iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M, Vecdi Gönül 'ün cevabı (7/8178) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması arz ederim. 20 Mayıs 2009. 

Saygılarımla, 

Oktay Vural 
İzmir Milletvekili 

Birinci Dünya Savaşı'nda bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan 
Seydibeşir Usare Kampı'na hapsedilmiş ingilizlere esir düsen askerlerden 15.000'nin 
dezenfekte amacıyla yüksek miktarda krizol havuzuna sokulduğu, bu havuza zorla başlarını 
sokturarak gözlerinin kör olduğu İfade edilmektedir. Nitekim bu konu 28 Mayıs 1921 
tarihinde TBMM'de Edime Milletvekili Şeref Bey ve Faik Beyin verdikleri bir önergede dile 
getirilmiş ve İngiliz tabip, garnizon komutanı ve askerlerinin cezalandırılması için TBMM'nln 
teşebbüse geçmesini istemişlerdir. 

Sayın Milletvekillerinin 27 Mayıs 1921'oe verip 2B Mayıs 1921'de TBMM'de görüşülen 
bu önergenin sonunda aynen şu iradeler yer almaktadır "Mısır'da bililtizam İngiliz'in tathiratı 
fenniye bahanesiyle miktan muayyeninden fazla (Krizol) banyosuna sokarak güzlerini kör 
ettikleri on beş bin evlâdının üzerinde trtfkâb edilen bu cinayetin möteammit talileri olan 
İngiliz tabipleriyle garnizon kumandan ve zabitlerinin işerim edilmesini de ilâve eyleriz." 

Bu çerçevede sorularımı yöneltiyorum: 

1-Bahsekonu bu olayın failleri hakkında tarihte ne tür girişimlerin yapıldığı tesb'rt 
edilmiştir? İngiltere bu olay hakkında nasıl bir tavır içinde olmuştur? 

2- Birinci Dünya Savaşı'nda insanlık dışı muamelelere tabi tutulan, topluca katledilen 
askerlerimiz veya milletimizin maruz kaldığı bu tûr olayların tesbiti yapılmış mıdır? Bu tür 
İnsanlık dışı muamelenin ve katliamın yer aldığı kaç olay tesbit edilmiştir? Bu konuda yazılı 
bir doküman bulunmakta mıdır ve yayınlanmış mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 

ANKARA 

KAN. KAR. : 2009/7034/ND-SŞY, . y> Haziran 2009 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 4 Haziran 2009 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467 sayılı ve "Soru 
Önergesi' konulu yazısı. 

İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın TBMM Başkanlığına verdiği, Millî Savunma Bakanı 
tarafından cevap verilmesi talep olunan, 7/8178 .sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da 
sunulmuştur. 

Arz ederim. c^^—T 
EKJ ——: &AA/6cdi GÖNÜL 
E K _ A SvabOSOrU Ö n d f B W İ n l n Millî Savunma Bakan. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL TARAFINDAN VERİLEN 

7/8178 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Birinci Dünya Savaşında İngilizlere esir düşen Türk askerlerinin kasten kör edildiklerine dair 
iddialara ilişkin olarak, ATAŞE Başkanlığı kütüphanesinde iki eser mevcuttur. Bu eserler; Eyüp 
Sabri'ye ait; "Bir Esirin Hatıraları" (Ankara, 1338, Eser Osmanlıcadır) ve Taşkıran Cemalettin'e ait; 
"Ana Ben ölmedim Birinci Dünya Savaşında Türk Esirieri"(lş Bankası Yayınları İstanbul 2001)'dir. 
Ayrıca ATAŞE Başkanlığı arşivinde, 7'nci Kolordu Komutanı Ali Nadir Bey tarafından Harbiye 
Nezaretine 4 Mayıs 1919 tarihinde gönderilen bir belgeye göre esir düşen ve İzmir'e gelen askerler 
arasında 303 askerin kör olarak döndükleri belirtilmiştir. 

Rapor, arşiv ve söz konusu eserlerde yapılan araştırmalar sonucunda, İngilizlerce kasti olarak 
bir kör etme olayının gerçekleştirilmediği, ancak özellikle İngilizlere esir düşen Türklerden 
binlercesinin kamplardan kör döndükleri, bu olaylardan bazılarının yanlış ilaç verilmesi sonucunda 
meydana geldiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

V-MtVÎcdi GÖNÜL \ 
Mili? Savunma Bakanı 
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96.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Futbol Federasyonuna bağışlanan Eyüp 'teki bir ar

saya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak 'in cevabı (7/8179) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların bevlet Bakanı Sn. Faruk ÖZAK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla ar2 ederim.18.05.2009 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın dünürü Mustafa Şevki 
Kavurmacı, Atasay'ın sahibi Cihan Kamer ve eski Futbol Federasyonu Başkanı 
Hasan boğan 17 Ağustos 2004'de, Eyüp Nişanca Mahallesi'nde 116 ûda 1 
parsel,14 paftada yeşil alan statüsündeki araziyi satın almıştır. 

Bu arazide AKP İ l Binası yapılacağı gerekçesiyle, 17 Şubat 2005'te 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce plan tadilatına gidilmiştir. Statüsü, 
'ticaret ve hizmet' olarak değiştirilmiştir. Başkan Kadir Topbaş'ın 8 Temmuz 
2005'te imzalayıp havale ettiği teklif 3 gün sonra, 11 Temmuz'da meclis gündemi 
alınıp, 14 Temmuz'da da kabul edilmiş, araziye yapılacak binaya ayrıcalıklar veren 
plan notları eklenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'riirf yaptığı başka 
bir plan tadilatıyla da, söz konusu araziye komşu olan ve imar planlarında konut 
arsası olarak tescilli 8 parsel de yeşil alana çevrilmiştir. Araziye komşu toplam 
375 metrekarelik üç parsel, Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı tardfından 2 
Mayıs 2005'te satın alınmıştır. 

Mustafa Şevki Kavurmacı, 13 Şubat 2006'da arazideki üçte bir hissesini 
Hasan Doğan'a satmış, bu arada Kenan Öner Yağlı da satın aldığı üç parseli 1 
Şubat 2006'da Cihan Kamer'e devretmiştir. 

Kanal 7 binasının yanındaki, E-5 Karayolu'na paralel çok değerli arazi için 
yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir alışveriş merkezi yapılabilecek İzin 
verilmiştir. Ancak konu basına yansıyınca, arsa ani bir kqrarla Futbol 
Federasyonu'na bağışlanmıştır. 

Bu çerçevede; 

1)11 Şubat 2009'de Futbol Federasyonu'na, Eyüp'teki arsanın bağışlanması 
karşılığında herhangi bir şart öne sürülmüş müdür? 

2)Bağışlanan bu arsanın ne şekilde değerlendirilmesi düşünülmektedir? 

3)Şimdiye kadar arsa ile ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? 
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T.C 
DEVLET BAKANLİĞİ 

Sayı ıB.02.0.007/??3 
Konu J İstanbul Milletvekili 07 CKÎ009 

Çetin SOYSAL'ın 
Som Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8179-13614/29463 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, T3.M.M. 
7/ffft^esas nolu soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: 
Cevap Yazısı 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Devlet Bakam 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ÇETİN SOYSAL'IN 

T.B.M.M. 7/8179 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

1 -11 Şubat 2009'de Futbol Federasyonu'na, Eyüp'teki arsanın bağışlanması 
karşılığında herhangi bir şart öne sürülmüş müdür? 

2- Bağışlanan bu arsanın ne şekilde değerlendirilmesi düşünülmektedir? 

3- Şimdiye kadar arsa ile ilgili olarak yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 

Türkiye Futbol federasyonundan alınan bilgile göre; 
Soruya konu olan arsa ile ilgili olarak yazılı sözleşme, 21 Mayıs 2009 tarihinde 

imzalanmıştır. Bağış, arsa üzerinde spor veya spor eğitimi tesisi yapılması şartıyla 
yapılmıştır. 

Bu arsa üzerinde bir spor veya spor eğitimi tesisi inşa edilerek tesisin isminin 
"HASAN DOĞAN" tesisi olarak belirlenmesi planlanmaktadır. 

Bağış Sözleşmesi'nin nihayete ermesinin üzerinden 1 ay geçmiştir. Anılan arsa 
üzerinde yapılması planlanan tesis ile ilgili olarak projelendirme çalışmalarına 
başlanmıştır. 
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97.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kamu binalarının ve kaynaklarının verimli 

kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8180) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Son yıllarda, büyük harcamalar ve bedeller ödenerek ülkemize kazandırılan ve çoğu 
geçmişte okul, hastane, fabrika vb. hizmet binası olarak hizmet veren birçok kamu 
yapı ve binaların bugün kaderine ve çürümeye terk edildiğine tanık olmaktayız. 

20 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığı, 1,5 milyona yakın kişinin yatağına aç 
girdiği 2009 Türkiye'sinde, yaşanan bu israf ve sorumsuzluğun; popülist politikaların, 
küçük politik hesapların, saltanata ve lükse yönelik anlayışların bir sonucu olduğu 
düşünülmektedir. 

Başbakanlık, kamuda gereksiz harcamaların önüne geçme ve'kaynakl.arin en rasyonel 
şekilde kullanılması gerekçesiyle hazırlanan ve "gayrimenkul edinme, kiralama ve 
kamuya taşıt alımı"nı da kapsayan 'tasarruf tedbirleri'ne ilişkin genelgelere 
(01/04/2006 tarih ve 26126 sayılı R.G.; 18/01/2007 tarih ve 2Ö407 sayılı R.G.) karşın; 
bu genelgeler, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde olduğu gibi zaman zaman 
görmezden gelinmekte, milyonlarca dolarlık uçakların ve lüks araçların alımı ile 
lüks kamu binalarının yapımı sürdürülmektedir. 
2009 yılı Mali bütçesi ile kamuya 4 bin 945 yeni araç ve Başbakanlığa 12 adet cipin 
alınacak olması, Çevre ve Orman Bakanlığı'na ait son teknoloji'İle donatılan 
Söğütözü'ndeki binası, BDDK'nm kullandığı Ankara'nın en yüksek binası; dış cephesi 
aynalı camlarla kaplı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası vb. örnekler 
kamuoyunun da dikkatini çekmektedir. 

"SSK eski hastanesi çürümeye terk edildi", "Okul binası kaderine terk edildi", 
"Kaba inşaatı bittikten sonra 5 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı" gibi basınımızda 
sıkça yer alan haberlere, 07 Mayıs 2009 tarihli Yenizonguldak Gazetesi'nin 
"Telekom binası çürütülüyor" haberiyle bir yenisi eklenmiştir. 

Yenizonguldak Gazetesi haberinde; Kozlu'da uzun yıllar Postane olarak kullanılan 
Telekom Binasının atıl bir şekilde bekletildiği, Kozlulu vatandaşların bu binanın 
tekrardan hizmet verebilmesi ve Kozlu'ya kazandırılması için ne gerekliyse 
yapılmasını ve Kozlu'ya yakışır bir şekilde kullanılmasını istedikleri'ne yer 
verilmektedir. 

Bu bağlamda; 

- 4 1 5 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

1- Hük ümetinizce kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin izlediği ve 
uygulamaya koyduğu politikalar nelerdir? 

2- Genelgelerin hükümet tarafından zaman zaman fiilen uygulamadan kaldırılması 
ve lüks bina ve taşıt alımı yapılması sizce bir çelişki değilmidir? 

3- Geç miste, kamu hizmet binası, eğitim binası, sağlık binası, diğer hizmet ve 
tesislere tahsis edilmiş, ancak bugün kullanılmayan (atıl bırakılmış) kamu 
binalarının; 

a) Sayısı ve 
b) illere göre da ğılımı nedir? 

4- Kullanıl mayan (atıl bırakılmış) kamu binalarının kamuya kazandırılması için 
hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Bu tür kamu binalarını nasıl bir son 
beklemektedir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

MUH Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.MEG.0.04.00.00/3100-2164 
Konu: Soru Önergesi 0 3 4 9 9 5 31.012009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: (a) Türkiye Büyük Mület Meclisi Başkanlığının 04/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8180-13464/29] 49 sayılı yazısı 

(b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 08/06/2009 tarihli ve 2468 
sayılı yazısı 
tlgi (b) yazı ekinde alınan Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün sayın 

Başbakanımıza tevdi ettiği yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar hakkındaki 
Bakanlığımız görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 

Hükümetimiz tarafından kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli 
tedbirler alınmakta ve harcamalar kamu yaran gözetilerek öncelikler tespit edilmek suretiyle 
maksimum dönüşümü sağlayacak şekilde yapılmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca; genel ve özel bütçeli kuruluşlara, mahalli idarelere, düzenleyici 
ve denetleyici kurumlara ve sosyal güvenlik kurumlarına Hazineye ait taşınmazların tahsisi 
yapılabilmektedir. İdareler bu taşınmazları amaçlan doğrultusunda kullanmakta» kullanım 
amacı kalmaması halinde ise taşınmazın tahsisi kaldırılmakta ve ihtiyaç duyan başka idarelere 
tahsis yapılabilmekte veya verimli kullanılması için çeşitli amaçlarla değerlendirilmektedir. 

Tahsis edilen taşınmazlarla ilgili her türlü mali yükümlülük ile işgal ve tecavüzlere 
karşı korunmasına ilişkin tedbirleri alma yetkisi ilgili idarelerde bulunmaktadır. 

Diğer yandan, idarelerce kullanılmadığı için tahsisleri kaldırılan Hazineye ait 
taşınmazlar, çarpık kentleşmenin önlenmesinden konut sorununun çözümüne, bütçe 
açıklarının kapatılmasından bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine, 
erozyonla mücadeleden yatırım ve istihdamın artırılmasına kadar birçok sorunun Çözümünde 
değerlendirilmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. V U . C w \ J l w V 
Mehmet ŞİMŞEK 

Maliye Bakanı 
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98.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, işsizliğe ve ücretlerdeki vergi yüküne ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8184) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. * 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) 
"Gencim, Çalışkanım ama İşsizim" başlıklı raporuna göre, ''Türkiye'de 
15-24 yaş grubundaki 1,2 milyon gencin öğrenim görmediği ve aynı 
zamanda da çalışmadığı" belirtilmiştir. 

15-24 yaş arasındaki 12,4 milyon genç nüfusa sahip Türkiye'de, 
gençlerin 4,2 milyonunun çalıştığı 6,2 milyonunun ise öğrenim gördüğü 
bildirilen açıklamada, 15-24 yaş grubunda en çok genç barındıran İlin, 
nüfusu en düşük olan ve yüzde 26,1'ini söz konusu yaş grubunun 
oluşturduğu Tunceli ili olduğu vurgulanmıştır. 

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 
Şubat ayı verilerine göre genç işsizlik oranının yüzde 28'i aştığını 
hatırlatarak, her üç gençten birisinin işsiz olmasını "Türkiye'nin en 
büyük çıkmazı" olarak nitelendirmiştir. 

Türkiye ekonomisinin bu yıl daha da küçülmesinin beklendiğine 
değinen Arıkan: 

"Rekor kıran işsizliğin 2010 başında yeni rekorlar kırması, 
sanayi ve hizmetler sektörünün yeni iş alanı yaratma kabiliyetini 
de ölçen tarım dışı işsizlik oranının daha da yükselmesi bekleniyor. 
Bu gelişmeler Türkiye için büyük bir tehlikedir. Türkiye1 sanayisini 
destekleyecek köklü önlemleri tartışmaya açmaktan artık 
kaçınmamalı, bütün önlemler İşsizliğin azaltılmasını 
hedeflemelidir." Şeklinde somut gerçeklikleri kamuoyuyla paylaşmıştır. 

Gerek bunlara paralel olarak, gerekse yerel diğer nedenlere 
bağlı olarak, Zonguldak İlimiz özelinde de, işsizlik ve ekonomik 
kriz nedeniyle İnsanların yaşam şartları alabildiğince bozulmuş, 
son günlerde, bu nedenlere dayanan intihar vakaları, oldukça 
artmıştır. 

Buna göre; 
1. Zonguldak İlimizde şu an gerçek işsizlik rakamı ve yaş gruplarına 

göre dağılımı nedir? 
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2. İstihdam ve teşvik politikasında, kriz koşullarına ve illerin durumuna 
göre yeni bir planlama yapılmış mıdır? Zonguldak İline yönelik bu 
konuda Hükümetinizde mevcut olan anlayış ve çalışmalar nelerdir? 

3. "Türkiye'nin en büyük çıkmazı" olarak nitelendirilen her üç 
gençten birinin işsiz olmasına sorununa çözüm için, Zonguldak 
özelinde ve ülke genelinde yapmayı düşündüğünüz çalışmalar 
nelerdir? 

4. Bugün ücretler üzerinden alınan vergi oranı yüzde 40'ı aşmaktadır, 
bazı sektörlerde ise, yüzde 50'yi bulmaktadır. Bu yük Avrupa 
ortalamasının oldukça üzerindedir. Brüt ücreti 2 bin 200 lira 
civarındaki bir çalışan için ödenen vergi ve prim kesintisi İ000 lirayı 
aşmaktadır, istihdam üzerindeki bu ağır yükü kaldırmak için 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI . TSE-ISO-EN 

Strateji Geliştirme Başkanlığı ^ v oooo 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610-t W 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8184) ' 5 ]ma 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8184-13672/29614 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/8184 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı Ömer DÎNÇE&, 
Bakan 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ALI ÎHSAN KÖKTÜRK'ÜN 7/8184 ESAS NO'LU 
•YAZILI SORU ÖNERGESİNE ÎLlŞKlN CEVAP 

2009 Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye iş Kurumu Zonguldak ti Müdürlüğüne kayıtlı 
işsiz sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

1 ...... Yaş Grupları 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-54 
55-64 

65 ve Daha Büyük 
i Genel Toplam 

Erkek 

191 
3.088 
3.815 
2.256 
1.807 
719 
485 
67 
20 

::.- 12.448 

Kadın 

96 
787 
710 
394 
224 
115 
68 
27 
4 

::2425 

Genel Toplam 

287 
3.875 
4.525 
2.650 
2.031 
834 
553 
94 
24 

14.873 
• • • • s 

Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan istihdam ve teşvik politikalarında 
ekonomik kriz koşullan ve illerin durumu esas alınmaktadır. 

Ekonomik krizin ülkemizde hissedildiği dönemde açıklanan ve kamuoyunda 
"İstihdam Paketi" olarak bilinen 15/05/2008 tarih ve 5763 sayılı Kanunla yeni uygulamalar 
getirilmiş ve işsizlikle mücadelenin iktisadi, hukuki ve idari zemini sağlamlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kanunla; işsizlik sigortasının kapsamı genişletilmiş ve 4857 sayılı 
Kanunda yer alan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği" ile işverenin ödeme aczine 
düşmesine ilişkin hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu bünyesine alınarak, Deniz İş 
Kanunu gibi farklı kanunlara tabi olarak çalışanların da Kısa Çalışma ödeneği ve Ücret 
Garanti Fonundan yararlanmaları sağlanmıştır. 

İşsizlik ödeneği miktarı artırılmıştır. İşsizlik ödeneği, asgari ücretin brüt tutarının 
%80'nini geçmeyecek şekilde sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate 
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak belirlenmiştir. 

Gençlerin ve kadınların istihdamı teşvik edilmiştir. 18 yaşından büyük ve 
29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların, kanunun 
aradığı şartlan taşımalan durumunda, prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan 
sigorta primine ait işveren hisselerinin; 1 inci yıl için %100'ü, 2 nci yıl için %80'i, 3 üncü yıl 
için %60'ı, 4 üncü yıl için %40'ı ve 5 inci yıl için %20'si işsizlik Sigortası Fonu'ndan 
karşılanacaktır. 

Haziran ayında kamuoyuna açıklanan ve yasal düzenleme çalışmaları devam eden 
'Teşvik ve İstihdam Paketi' ise, esas olarak yeni yatırımlara yönelik devlet yardımlarına, aktif 
işgücü programlannın güçlendirilmesine ve kredi garanti desteğine ilişkin yeni sistemler 
içermektedir. 

Yeni yatırımlara yönelik olarak geliştirilen bölge ve sektör esaslı Yeni Yatırım Teşvik 
Sistemine göre, ülkemiz gelişmişlik durumlanna göre 4 bölgeye aynlmış ve 12 başlıkta 
toplanan sektörlerde yapılan büyük yatınmların desteklenmesi öngörülmüştür. Teşvik araçtan 
olarak vergi indirimleri, istisnaları ve muafiyetleri, işveren prim hissesinin karşılanması, 
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yatırım yeri tahsisleri ve faiz desteği kullanılmıştır. Birinci ve ikinci bölgede teknoloji 
gerektiren yatırımlar, üçüncü ve dördüncü bölgelerde ise emek yoğun yatırımlar teşvik 
edilmektedir. Zonguldak ilimizin 3 üncü bölgede yer aldığı Yeni Yatırım Teşvik Sistemine 
göre; 

Yeni yatırımların SSK primi işveren hissesinin, birinci bölgede 2 yıl, ikinci bölgede 
3 yıl, üçüncü bölgede 5 yıl, dördüncü bölgede ise 7 yıl boyunca tamamı Hazinece 
karşılanacaktır. 

Kurumlar vergisi oranı, birinci bölgede %10, ikinci bölgede %8, üçüncü bölgede 
%4, dördüncü bölgede ise %2 olarak belirlenmiştir. 

Yatırıma katkı payı, birinci bölgede büyük projelerde %30, diğerlerinde %20, ikinci 
bölgede büyük projelerde %40, diğerlerinde %30, üçüncü bölgede büyük projelerde %50, 
diğerlerinde %40, dördüncü bölgede ise büyük projelerde %70, diğerlerinde %60 olarak 
belirlenmiştir. 

Üçüncü bölgede kredi faizinin 3 puanı, dördüncü bölgede 5 puanı Hazine tarafından 
karşılanacaktır. 

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyette 
bulunan ve asgari 50 kişi çalışan işletmelerden 2010 sonuna kadar 3 ve 4'üncü bölgelere 
taşınanlardan 5 yıl süreyle, Kurumlar Vergisi %20 yerine %5 oranında tahsil edilecek ve 
mevcut çalışanların yanısıra yeni işe alınanlar için SSK prim desteği verilecek olup, nakliye 
giderleri Hazinece karşılanacaktır. 

• Yeni yatırım teşvik sisteminden 2010 yılı sonuna kadar başlamış olan yatırımlar 
yararlanacaktır. 

Aktif işgücü programlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında; 
Kısa süreli geçici istihdam sağlayan okul, hastane vb. sağlık kurumlarındaki bakım ve 

onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, park, bahçe 
düzenlemesi gibi Toplum Yararına Çalışma Programlarına (TYÇP) aktarılan kaynak 
artırılarak 120.000 işsize doğrudan istihdam imkanı sağlanacaktır. 

Vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması ve işgücünün mesleki becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla ÎŞKUR tarafından 200.000 işsize meslekli eğitim verilecektir. 

10.000 kişiye girişimcilik eğitimi verilerek, geliştirilen projelere KOSGEB tarafından 
4.000 TL hibe verilecektir. 

îş tecrübesi olmayan gençlere deneyim kazandırmak ve iş bulma imkanlarını artırmak 
amacıyla verilecek işbaşı eğitimleri çerçevesinde meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim mezunu 
100.000 genç işsize staj imkânı sağlanması hedeflenmiştir. 

2009 yılı Nisan ayındaki mevcut istihdama ilave olarak işe alınan işçilerin sosyal 
güvenlik primleri, asgari ücret üzerinden 6 ay boyunca Hazine tarafından karşılanacaktır. 
Başvuru süresi 2009 sonunda sona erecek olup, Bakanlar Kurulunca başvuru süresi ve 
yararlanma süresi 6 ay uzatılabilecektir. 

tstihdam hizmetleri kapsamında; 2009 Ocak-Mayıs döneminde İŞKUR tarafından ülke 
genelinde 30.162 kişi, Zonguldak ilinde ise 214 kişi işe yerleştirilmiştir. 

5763 sayılı Kanunla 2009 yılında ÎŞKUR tarafından düzenlenecek işgücü yetiştirme 
kurslarının giderlerini karşılamak üzere, İşsizlik Sigortası Fonundan, ÎŞKUR'un 2009 yılı 
bütçesine toplam 250.000.000 TL tutarında kaynak aktarılmıştır. Bu kapsamda Zonguldak 
iline mesleki eğitim için 2.353.915 TL, TYÇP için 261.546 TL olmak üzere toplam 2.615.461 
TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. tŞKUR Zonguldak il Müdürlüğü tarafından, 2009 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle, 9 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiş olup, bu kurslara toplam 282 
işsizin katılımı sağlanmıştır. 

ÎŞKUR, AB ile bütünleşme sürecinde, işgücü piyasasına yönelik üretilen politikaların 
AB'ye uyumunun sağlanması amacıyla aktif istihdam tedbirleri içeren, kurumsal kapasiteyi 
güçlendirmeye yönelik, mali kaynak ve teknik destek sağlayan önemli projeler 
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uygulamaktadır. Projeler genel olarak dezavantajlı grupta yer alan kadın ve gençlere 
yöneliktir. 

"Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye İş Kurumu1 na Destek Projesi", 
Türkiye'de Avrupa İstihdam Stratejisine uygun insan kaynaklan gelişimine katkıda bulunmak 
üzere politika ve programların planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında mevcut 
kapasitenin geliştirilmesi amacıyla uygulanan Aktif İşgücü Programlan Projesi'nin (2002-
2006) geliştirilmiş bir devamı niteliğindedir. Projenin genel amacı, hedef grup olarak 
belirlenen gençlerin ve kadınların istihdama girişlerini desteklemektir. Projenin Özel amacı 
ise, tŞKUR'un Özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve 
aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamaktır. Projenin toplam bütçesi, 16 milyon 
Avro'su AB Hibesi ve 4 milyon Avro'su T.C. Hükümeti katkısı olmak üzere toplam 20 
milyon Avro'dur. Projenin Kurumsal Gelişim ve Hibe Planı bileşeni olmak üzere iki bileşeni 
bulunmaktadır. Kurumsal Gelişim bileşeni ağırlıklı olarak Kurum personelinin çeşitli 
eğitimler almasını kapsamaktadır. Bu konuda 4 milyon Avro'luk teknik yardım alınmıştır. 
Hibe Planı bileşeni için ayrılan 16 milyon Avro (12 milyon Avro AB katkısı + 4 milyor^Avro 
T.C. Hükümeti katkısı) gençler ve kadınların işgücüne katılımını ve istihdamım hedefleyen 
aktif istihdam tedbirlerini içeren hibe projelerine tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 25 ilimizde 
101 proje onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu projelerden 3 tanesi Zonguldak 
ilimizde uygulanmaktadır. Baston yapımı, meyve yetiştiriciliği ve gemicilikte ileri kaynak 
konularında düzenlenen 424.272 Avro bütçeli bu 3 projeden toplam 208 kişi 
yararlanmaktadır. 

Ülkemizde, 2008 yılı başından itibaren yürürlüğe giren, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 32 nci maddesi ile düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması sonucunda, 
asgari ücret ile bağlantı kurularak mükellefin kendisi, çalışmayan eşi ile bakmakla yükümlü 
bulunulan çocuklar için standart bir indirim getirilmiştir. Çalışanlann medeni ve ailevi 
durumlarını dikkate alan bu uygulama neticesinde, asgari ücretin yıllık brüt tutarının, bekar 
ücretliler için %50'si, evli ve eşi çalışmayan ücretliler için %60'ı, evli ve iki çocuklu 
ücretliler için %75'i, evli ve dört çocuklu ücretliler için ise %85'i vergi dışı bırakılmıştır. 
Sigorta primi indirimi de dikkate alındığında, dört çocuklu bir ücretli için asgari ücretin 
tamamı vergi dışında kalmakta ve gelir vergisi yükü sıfıra kadar indirilmiş olmaktadır. 

öte yandan, 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince, özürlü hizmet erbabına 
sakatlık derecelerine göre ücret matrahından, 2009 yılı için, 670 TL'ye varan indirim 
yapılmaktadır. 

Aynca, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 
Kanun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu ve 5084 sayılı Yatınmlann ve İstihdamın Teşviki Kanunu ile ücretlerle ilgili olarak 
çeşitli destek ve teşvikler sağlanmaktadır. 
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99.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, sanayide elektrik indirimi yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'in cevabı (7/8186) 

20.05.2009 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz 
ederim. 

Yılmaz TANKUT J 
MHP Adana Milletvekffl 

• . 44 
Kabul etmek gerekir ki; içinde bulunduğumuz ağır ekonomik kriz sürecinde, ülkemizin en 

önemli sektörlerinden olan sanayideki üretim maliyetlerinin azaltılması büyük önem arzetmektedir. 
Hemen her gün işletmelerin kapışma kilit vurmak zorunda kaldığı, dolayısıyla işsizliğin çığ gibi 
arttığı bir süreçte bu önem kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Ağrı'dan Adana'ya, Edirne'ye, Sinop'tan Mersin'e kadar; yani bütün Organize 
Sanayi Bölgeleri'nde enerji tüketimi geçen yıla nazaran özellikle son aylarda oldukça düşmüştür. 
Sanayicilerimiz, üretimin üzerindeki maliyetleri azaltmak için arayış içindedirler: Bu arayışlardan 
biri de hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kullanılan enerji fiyatlarının gece tarifesinden işlem 
görmesine yönelik olanıdır. Siz ve Hükümetiniz tarafından önceleri görmezden gelinen ancak 
sonraları kabul edilen ekonomik krizin etkilerinin azaltılması, üretime destek olunması amacıyla bu 
arayışa paralel olarak sanayicilerimize 13 Mart 2009 tarihinde Eskişehir'de yaptığınız konuşmada 
"Bu yıla mahsus olmak üzere sanayide uygulanan indirimli gece tarifesini, hafta sonları ve diğer 
tatil günlerini kapsayacak şekilde genişletiyoruz" demek suretiyle Başbakan olarak bir söz 
vermiştiniz. 

Enerjinin, tatil günleri olan dönemlerde daha verimli kullanılması anlamına da geleceği için 
uzun süredir beklenen bu karar isabetli bulunmuş, çözüm temelinde geçici de olsa 
sanayicilerimizin beklentileri ile örtüşmüş idi. Ve onun içindir ki bu sözünüz, sanayicilerimiz 
tarafından iyimserlikle karşılanmıştı. Ancak aradan iki ayı aşkm süre geçmesine rağmen bu konuda 
somut bir adım atılmamıştır. Belki de o sözünüz hayata geçirilmiş olsa idi bir çok insan işinden, 
ekmeğinden olmayacaktı. Şimdi sadece sanayiciler değil, sokağa atılmaktan korkan çalışan 
vatandaşlarımız ve/veya işine geri dönmeyi umut eden insanlarımız, 13 Mart 2009 tarihindeki 
sözünüzün "Seçim sözü" olarak söylenmemiş olmasını umut ediyor ve sabırla bekliyor. 
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Bu hususlar çerçevesinde; 

1- Seçimlere 16 gün kala Başbakan olarak ifade ettiğiniz söz unutulmuş mudur? 

2- Şayet unutulmadı ise; şimdiye kadar neden somut bir adım atılmamıştır? 

3-13 mart 2009 tarihinde ülkenin Başbakanı tarafinan sanayicilere verilen indirimli elektrik 
kullanımı sözünün yerine getirilememesinin önünde ne gibi engellerle karşılaşılmıştır? 

4- Karşılaşılan engellerin bir veya birkaçı hangileridir? 

5- Eğer engel yada engeller sözkonusu değil ise, iki ayı geçen zamandaki keyfiyetin makul 
bir izahı var mıdır ve varsa nedir? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme.Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-941-8992 0 6 TEMMUZ 2009 
Konu :Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8186-13701/ 
29659 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 08.06.2009 tarih ve B.02.0.12/106-149-24/2492 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT'un, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/8186 esas nolu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99 ncu maddesi gereği, TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda 
cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ TANKUT'UN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8186) 
Sorular 1-5; 
Kabul etmek gerekir ki; içinde bulunduğumuz ağır ekonomik kriz sürecinde, ülkemizin en 
önemli sektörlerinden olan sanayideki üretim maliyetlerinin azaltılması büyük önem 
arzetmektedir. Hemen her gün işletmelerin kapısına kilit vurmak zorunda kaldığı, dolayısıyla 
işsizliğin çığ gibi arttığı bir süreçte bu önem kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bugün 
Ağrı'dan Adana'ya, Edirne'ye, Sinop'tan Mersin'e kadar; yani bütün Organize Sanayi 
Bölgelerinde enerji tüketimi geçen yıla nazaran özellikle son aylarda oldukça düşmüştür. 
Sanayicilerimiz, üretimin üzerindeki maliyetleri azaltmak için arayış içindedirler. Bu 
arayışlardan biri de hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kullanılan enerji fiyatlarının gece 
tarifesinden işlem görmesine yönelik olanıdır. Siz ve Hükümetiniz tarafından önceleri 
görmezden gelinen ancak sonraları kabul edilen ekonomik krizin etkilerinin azalülması, 
üretime destek olunması amacıyla bu arayışa paralel olarak sanayicilerimize 13 Mart 2009 
tarihinde Eskişehir'de yaptığınız konuşmada "Bu yıla mahsus olmak üzere sanayide uygulanan 
indirimli gece tarifesini, hafta sonları ve diğer tatil günlerini kapsayacak şekilde 
genişletiyoruz" demek suretiyle Başbakan olarak bir söz vermiştiniz. 

Enerjinin, tatil günleri olan dönemlerde daha verimli kullanılması anlamına da geleceği için 
uzun süredir beklenen bu karar isabetli bulunmuş, çözüm temelinde geçici de olsa 
sanayicilerimizin beklentileri ile örtüşmüş idi. Ve onun içindir ki bu sözünüz, sanayicilerimiz 
tarafından iyimserlikle karşılanmıştı. Ancak aradan iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen bu 
konuda somut bir adım atılmamıştır. Belki de o sözünüz hayata geçirilmiş olsa idi bir çok 
insan işinden, ekmeğinden olmayacaktı. Şimdi sadece sanayiciler değil, sokağa atılmaktan 
korkan çalışan vatandaşlarımız ve/veya işine geri dönmeyi umut eden insanlarımız, 13 Mart 
2009 tarihindeki sözünüzün "Seçim sözü" olarak söylenmemiş olmasını umut ediyor ve sabırla 
bekliyor. Bu hususlar çerçevesinde; 

- Seçimlere 16 gün kala Başbakan olarak ifade ettiğiniz söz unutulmuş mudur? 

- Şayet unutulmadı ise; şimdiye kadar neden somut bir adım atılmamıştır? 

-13 Mart 2009 tarihinde ülkenin Başbakanı tarafından sanayicilere verilen indirimli 
elektrik kullanımı sözünün yerine getirilememesinin önünde ne gibi engellerle 
karşılaşılmıştır? 

- Karşılaşılan engellerin bir veya birkaçı hangileridir? 

• Eğer engel ya da engeller söz konusu değil ise, iki ayı geçen zamandaki keyfiyetin makul 
bir izahı var mıdır ve varsa nedir? 

Cevaplar 1-5: 
Enerji KİT'leri 14.02.2008 tarih ve 2008AT-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile, 
01.07.2008 tarihinden itibaren Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasına geçmiştir. Söz 
konusu Karar gereğince maliyet ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlara yansıtılmakta olup 
buna bağlı olarak 01.04.2009 tarihinde elektrik fiyatlarında indirim yapılmıştır. 
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100.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8189) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

/S 
Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- Emekliler arasındaki maaş farkının* kaldırılmasına ilişkin olarak 
hazırlanan İntibak Yasa Tasarısı ne aşamadadır? 

2- IMF ile yapılan görüşmelerde İntibak Yasa Tasarısı ve emeklilerin 
durumu görüşülmüş müdür? 

3- Devlet Eski Bakanı Sayın Prof.Dr. Nazım Ekren tarafından 29 Mart 2009 
Yerel Seçimi öncesinde duyurulan "Emekli ve memura 300 TL harcama 
çeki"nin verilmesi düşünülmekte midir? 

4- 27.01.2009 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 
yönelttiğim 7/6800 sayılı soru önergeme verilen cevapta ifade edilen, 
"önümüzdeki dönemlerde de çalışanlarımız ve emeklilerimiz enflasyona 
ezdirilmeyecektir" sözü kapsamında emekli ve çalışanlar için neler 
yapılması düşünülmektedir? 

5- Bankaların, maaş hesaplan karşılığında çalışanlara yaptığı promosyon 
ödemelerinden emekliler neden yararlandınlmamışür? Bu yönde bîr 

• çalışmanız mevcut mudur? 

T.C. 
wSgyRr ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-^«r^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 1 B T « * 20Û9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-7/8189-13713/29766 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'ne ait 7/8189 Esas No'lu yazılı soru 
Önergesi Bakanlığımız: ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgî ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\^J/UM^M^T2—a 
EK: 1 yazı Ömer DİNÇE» 

Bakan 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'NİN 7/8189 ESAS NO'LU 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarının hesabında 01/07/1978-
31/12/1999 tarihleri arasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanmış olup 
göstergeler İse sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki Kanunda öngörülen belli sayıdaki 
yılların primlendirilen kazançlarının ortalamasına göre tespit edilmiştir. Aylıkların hesabında 
esas alınan aylık bağlama oranları ise gösterge ve üst gösterge tespit tablolarından bağlanan 
aylıklara ve sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile yaşına göre farklılıklar göstermiştir. 

Yine, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle 01/01/2000 
tarihi itibariyle aylık bağlama sistemi ile gelir/aylıkların artırılması yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemeyle; 2000 yılı başından geçerli olmak üzere 4447 sayılı Kanunla 
506 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde yapılan değişiklikle katsayı esasına dayalı, gösterge 
sistemi yürürlükten kaldırılmış, sigortalıların 2000 yılından sonraki tüm çalışmalarının aylık 
bağlama işlemlerinde güncellenerek dikkate alınması öngörülmüş ve aylık bağlama 
oranlarının hesaplanması değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun gelir ve aylıkların yükseltilmesini 
düzenleyen 55 inci maddesinde, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların, her yılın Ocak 
ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel 
indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. 

öte yandan, 5510 sayılı Kanun ile farklı kanunlara ve farklı sosyal güvenlik 
kurumlarına tabi sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmış olup 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılarla ilgili 
düzenlemeler yapılmış, ayrıca 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarla 
ilgili olarak da söz konusu sandıkların 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması 
öngörülmüştür. 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle 
çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi 
hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve 
yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 

Diğer yandan, kamu çalışanlarına ve emeklilerine bir defaya mahsus belli bir ödeme 
yapılacağı hususunda yürütülen bir çalışma bulunmamakla birlikte, bundan önceki 
dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de çalışanlarımızın ve emeklilerimizin 
enflasyona ezdirilmemesine yönelik politikalar sürdürülecektir. 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunca 2009 yılı içinde (Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında) muhtelif tarihlerde 22 banka ile "Gelir/Aylık ödemesi Protokolü" imzalanmış 
olup, bu protokoller ile daha önceden Kurumca bankalara ödenmekte olan komisyonlar 
kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan, bahse konu protokollerde Kurumdan gelir/aylık alanlara promeşycm 
ödenmesine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. 
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101.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, bazı illerin AB fonlarından yararlanama-

masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'in cevabı (7/8191) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından vazıh olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Bilindiği üzere ülkemiz AB'nin Türkiye için katılım öncesi mali yardım başlığı altında 
toplanan fonlardan yararlanmaktadır. Katılım öncesi stratejinin bir parçası olan mali yardımlar 
Türkiye'nin uyum sürecine destek olmak için öngörülmüştür. 

Bilgilerimize göre 2004- 2006 yılları için mali yardımın toplam miktarı 1 Milyar 50 
Milyon Eunr dur. , 

Ancuk TR Sİ kapsamında yer alan Zonguldak •• Karabük -Bartın İllerimiz ise, gerek 
bölgesel kalkınma, gerekse İP A kapsamında yer alan hibe programlarından bugüne kadar 
yararlanamamıştır, 

2006 yılı bölgesel kalkınma fonları; Ağrı, Ardahan, İğdır, Kars, Kayseri, Sivas, 
Yozgat, Konya, Karaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli İllerini kapsamaktadır. Bu illeri 
incelediğimizde özellikle Konya ve Kayseri İllerimiz Sanayi bakımından oldukça gelişmiş, 
sosyal bakımdan da refah düzeyi yüksek illerimizin başında gelmesine rağmen, bu yardım 
kapsamı içerisine dahil edilmiştir. Bu illerimizi bölgesel kalkınma çerçevesinde 90,67 Milyon 
Euro'luk bir yardım yapılmıştır. 

2009 yılında AB ve. DPT tarafından İPA Hibe Programı çerçevesinde, hayat boyu 
öğrenmenin desteklenmesi, kadın istihdamının desteklenmesi ve yenilikçi yöntemlerle kayıtlı 
istihdamın teşvik edilmesi hibe programı yayınlanmıştır. Bu hibenin toplam tutafı, 30.550.ÛOÛ 
Euro'dur. Bu hibe programından yararlanan illerimize baktığımızda 2006 ve 2007 yıllarında 
yararlanmış olan illeri görmekteyiz. Bu illere birden fazla imkân verilirken TR 81 kapsamında 
yer alan, Zonguldak, Baron ve Karabük İllerimiz bu imkânlardan yararlanamamakladır. 

Bu bağlamda; 
1. Kenya, Kayseri gibi sanayi bakımından oldukça gelişmiş, sosyal bakımından da refah 

düzeyi oldukça yüksek illerimizin AB Hibe Programlarından yaruriarjdınlmasma 
karşın, ekonomik ve sosyal refah düzeyi olarak bu illerden daha.'geride olan 
Zonguldak - Karabük ve Bartın illerimizin bugüne kadar yararlanamamış olması 

-DPTûin kriterleri tide sübjektif olduğunu mu göstermektedir? ' 
2. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi fonlardan yararlanmada gelişmişlik düzeyi 

kriterlerinin objektiflikten uzak belirlendiği kuşkusu göz önünde bulundurulduğunda 
AB hibe fonlarının illere ve bölgelere kullandırılmasında DPT üzerinde siyasi baskı ve 
telkinler söz konusu mudur? 

3. Hibe programlarında yer alan illere baktığımızda aynı illere birden fazla imkân 
verildiği ve hemen hemen her yd aynı illere hibe programlannın uygulandığı göz 
önüne alındığında bu fonlara en az o iller kadar ihtiyaç gösteren ve hak eden 
Zonguldak - Bartın ve Karabük İllerinin bu fonlardan malınım bırakılmasının gerçek 
gerekçesi nedir? 

4. 2010 yılı için bölgesel ve tPA Hibe Programlarından, TR 81 Bölgesi içerisinde yer 
alan Zonguldak - Karabük ve Bartın tilerimiz de yararlandırılacak mıdır? 
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^M», T.C. 
v , v l / v BAŞBAKANLIK 
, :Ş&0k . DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
% D P T J1 Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.DPT.0.10.04/jJ-|>| / A- J I J U 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/8191-13741/29795 sayılı yazısı. . 

b) Başbakanlığın 08/06/2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-149-29/2444 sayılı yazısı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıyla Başbakanlığa iletilen, ilgi (b)'de kayıtlı yazıyla Bakanlığımca 
cevaplandırılması talep edilen Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜROn, 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Cevdet YILMAZ 
Devlet Bakanı 

EK: Soru önergesine İlişkin Cevap 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Ali thsan KÖKTÜRK'ün 
Yazılı Soru önergesine flişkin Cevap 

Genel Açıklamalar: 
Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde AB tarafından 2004-2006 döneminde sağlanacak olan 
ekonomik ve sosyal uyuma yönelik katılım öncesi mali yardımların kullanımına temel teşkil 
etmek üzere ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) DPT koordinasyonunda hazırlanmıştır. 
ÖUKP hazırlıkları Ocak 2003'de başlatılmış olup; katılımcı planlama yaklaşımının bir gereği 
olarak, ÖUKP'nin hazırlık sürecinin çeşitli aşamalarında, ulusal ve bölgesel düzeyde ilgili 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının alınmasına çalışılmıştır. Temmuz 2003"te 
Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişine Stratejisinin belirlenmesi amacına yönelik atölye 
çalışmaları düzenlenmiştir. Atölye çalışmalarına; 81 ilin valisi, belediye başkanları ve 
yardımcıları, üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 200 
kişilik oldukça geniş bir katılım sağlanmıştır. Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Stratejisinin 
belirlenmesinde, atölye çalışmalarının yanı sıra, bölgelerde y erel yöneticiler, sivil toplum 
kuruluştan ve üniversiteler ile yapılan görüşmeler ve çalışmaların sonuçlarından da 
yararlanılmışür. Ayrıca, Taslak ÖUKP metinleri merkezi düzeyde 50'den fazla kamu kurum 
ve kuruluşuna görüş almak için gönderilmiş, büyük çoğunluğundan yanıt alınmıştır. Alman 
görüşler mümkün olduğunca dikkate alınarak taslak metin nihai hale getirilmiştir. Dolayısıyla 
ÖUKP, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış ve ilgili tarafların görüşleri alınarak nihai hale 
getirilmiştir. ÖUKP, Yüksek Planlama Kurulu'nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı 
Kararıyla kabul edilmiştir. 

ÖUKP stratejisi, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tanımlanan orta vadeli stratejinin 
AB perspektifi bağlamında geliştirilmiş bir alt kümesi niteliğinde olup, dört ana gelişme 
ekseni altında özetlenmiştir: 

• Gelişme Ekseni 1: İşletmelerin rekabet gücünün artırılması, 
• Gelişme Ekseni 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, 
• Gelişme Ekseni 3: Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunması, 
• Gelişme Ekseni 4: Bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki 

gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması. 

ÖUKP kapsamında 26 Istatistiki Bölge Birimi (İBB) Düzey 2 bölgesini* kapsayan bir analiz 
çalışması yürütülmüş, geniş katılımlı atölye çalışmalarının yanı sıra, bölgelerde yerel 
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan görüşmeler ve çalıştayların 
sonuçlarından da yararlanılarak orta vadeli ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi 
hazırlanmıştır. 
Türkiye'nin 26 ÎBB Düzey 2 bölgesi için geliştirilen bu strateji doğrultusunda, ÖUKP'nin 
4. Gelişme ekseni kapsamındaki faaliyetler, AB'nin önerileri de dikkate alınarak belirlenen 
öncelikli 12 bölgenin istihdam düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması yoluyla bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması için kullanılmıştır. Dördüncü gelişme ekseni için 
belirlenen bu 12 bölge, 26 bölge arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en 
alt sırada bulunan 12 ÎBB Düzey 2 bölgesidir. TR81 Düzey 2 Bölgesi bu 26 bölge arasında 
en üstten 11. sırada yer aldığından bu 12 bölge arasında yer almamıştır. 

" AB'nin bölgesel gelişme alanında müktesebatına uyum çerçevesinde; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
koordinasyonunda ve Türkiye tstatistik Kıırumu'nun yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 
Istatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda ; Düzey 1 utarak 12, 
Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81 (il) Istatistiki Bölge Birimi tanımlanmış olup. Bakanlar Kurulu'nun 
2002/4720 sayılı kararı 22 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

- 4 2 9 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

Ancak, diğer gelişme eksenleri için herhangi bir bölgesel sınırlandırma yapılmamış olup, lüm 
Türkiye genelinde uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda desteklenen bölgeler arasında 
TR 81 Düzey 2 Bölgesi de bulunmaktadır. 2002 - 2006 yılları arasında yürütülen programlar 
içinde sadece aktif işgücü ve sivil toplum diyalogu programları ile Zonguldak, Karabük ve 
Bartın illerine yaklaşık 1 milyon Avro hibe aktarılmıştır. (Bknz. Ekli Tablo) 

Soru 1-2: 
Hibe desteği sağlanacak bölgeler belirlenirken 2003 yılında yapılan ve 58 değişkenin 
kullanıldığı "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"ndan 
faydalanılmıştır. Bu araştırma ile; illerin ve bölgelerin ekonomik ve sosyal açılardan yapısal 
nitelikleri belirlenmiş ve demografı, istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, inşaat, mali ve 
diğer refah göstergeleri olarak sınıflandırılan değişkenlerin bileşik endeksi oluşturulmuştur. 
Araştırma sonucunda iller ve bölgelerin gelişmişlik düzeyleri saptanarak, illerin ve bölgelerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması belirlenmiştir. 

Söz konusu analiz çalışmalarının verileri ve AB ile yürütülen müzakereler sonucunda 26 
Düzey 2 Bölgesi arasından 12'si ÖUKP kapsamında öncelikli olarak tanımlanmıştır. Bu 
çerçevede, ÖUKP'nin dördüncü gelişme ekseni (Bölgelerin Ekonomik Gücünün Artırılması, 
Bölgeler Arasındaki Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsal Kalkınmanın 
Hızlandırılması) ile 12 öncelikli Düzey 2 Bölgesinde istihdam düzeyini artırarak ve söz 
konusu bölgelerin rekabet edebilirlik seviyelerini yükselterek bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması amaçlanmıştır. 

ÖUKP stratejisinin dördüncü gelişme ekseni için belirlenen bölgeler, 26 bölge arasında sosyo
ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en alt sıralarda yer alan ve AB Komisyonu 
yetkililerinin de değerlendirmeleri dikkate alınarak belirlenen 12 ÎBB Düzey 2 bölgesidir. Bu 
bölgeler 42 ili kapsamakta olup, uygulama sırasıyla; TRC1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis), 
TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa), TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak); TRB2 (Bitlis, Hakkari, 
Muş, Van); TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop), TR83 (Amasya, Çorum, Samsun. Tokat), 
TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum); TRA2 (Ağrı. Ardahan, İğdır, Kars), TR72 (Kayseri, 
Sivas, Yozgat), TR52 (Karaman, Konya), TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) ve TR90 
(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)'dır. 
Soru 3: 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen AB destekli bölgesel 
kalkınma programları 33 ilde bir defaya mahsus olmak üzere yürütülmüştür. Ancak, farklı 
kurumların koordinasyonunda yürütülen programlar ile aynı ile farklı alanlarda destek 
sağlanmıştır. 
Soru 4: 
Avrupa Birliği, 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm 
katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. Katılım öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde Türkiye'ye sunulacak AB mali 
yardımları, üye ülkelerde uygulanan yaklaşıma uygun olarak kullandırılacaktır. 

Beş bileşenden oluşan IPA'nın 3. ve 4. bileşenleri olan bölgesel kalkınma ve insan 
kaynaklarının geliştirilmesi bileşenleri kapsamında uygulanacak Operasyonel Programlar için 
referans doküman olan Stratejik Çerçeve Belgesi (SÇB) Müsteşarlığımız koordinasyonunda 
hazırlanmıştır. Söz konusu dokümanda, kısıtlı fon miktarının bölgeler arası gelişmişlik 
farklarını azaltmak hedefi doğrultusunda daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve 
rekabet ve yakınsama amaçları arasında bir denge kurmak üzere, fonların büyüme merkezleri 
modeli uygulanarak kullandırılması öngörülmüştür. EUROSTAT verilerine göre kişi başı 
GSYİH'si Türkiye ortalamasının yüzde 75'inden düşük olan Düzey 2 Bölgelerinde büyüme 
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merkezi olma potansiyeli taşıyan şehirler belirlenmiştir. Bu model ile belirlenen büyüme 
merkezlerinde sağlanacak kalkınmanın merkezi çevreleyen alt bölgelere de yayılarak dengeli 
bir kalkınmayı sağlaması beklenmektedir. AB'nin mali yardım sağladığı diğer Ülkelerde 
kullanılan kişi başı GSYİH'si ülke ortalamasının yüzde 75'inden düşük olan bölgelerin 
desteklenmesine ilişkin kriter, Avrupa Komisyonunun talebi üzerine Türkiye'de de 
kullanılmış ve SÇB bu kriter dikkate alınarak hazırlanmıştır. TR81 Düzey 2 Bölgesi için 
GSYÎH, Türkiye ortalamasının %75'inden düşük olmadığı için desteklenmesi öngörülen 
öncelikli bölgeler arasında yer almamış ve bu nedenle bu bölge için bir büyüme merkezi 
belirlenmemiştir. 
Ancak zaman içinde, illerin GSYİH'si ve illerin-bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
verilerinde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, 
AB'nin yetkili organları ile de mutabakat sağlanarak SÇB'de yer alan öncelikli düzey 2 
bölgeleri ve büyüme merkezlerine ilişkin herhangi bir gözden geçirme veya değişiklik hususu 
gündeme gelebilecektir. 
Bununla birlikte, DPT Müsteşarlığı bütün illerin ve bölgelerin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini 
göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmaktadır, özellikle son dönemde bölgesel gelişme 
politikaları için yeni bir araç olan kalkınma ajanslarına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 
Bölgelerin içsel dinamiklerini ve potansiyellerini tetikleyerek ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandırmak üzere 26 düzey 2 bölgesinde kalkırima ajansları kurulmaktadır. Yakın gelecekte 
TR81 Düzey 2 Bölgesinde kurulacak kalkınma ajansı ile AB programlarında kullanılan destek 
mekanizmalarına benzer uygulamalar hayata geçirilerek TR81 bölgesinin kalkınmasına 
yönelik çalışmalar başlatılacak ve yarışmacı usullere göre süreklilik arz eden mali destekler 
sunulacaktır. 

Tablo. Zonguldak, Karabük ve Bartın tilerinde Uygulanan Hibe Projeleri (2002-2006) 

Zonguldak tlinde, İmzalanan Hibe Sözleşmeleri 
NO PROJE NUMARASI FAYDALANICI 

Hm»*»» Esgsa 
EJÎ» " 
DE 

PROJE AB KATKISI TR KATKISI 
SÜRESİ (€) (€) 

ı Destekleme ~YZ 2 6 W 4 J 
I Zonguldak Şubesi J L l _ . II _ _ J 

E Jlî^ÖİÖS.61-02/096"" HlÂmasra HanTİğİtim Merkezi" 

TR0205.01-02/025 [[Zonguldak İl Özel İdare 
J[Müj 

~][U İP, , 47.846,"2Ö] 

İMOdOrlOğû 180.158,25 

Esnaf ve Sanatkarları 

[ortalama Proje Süresi ve Toplam Hibe Tutarı1 

||SKll|RJt002.^^:;j'^::: _^ • _ 
[[Zonguldak- Devrek Halk Eğitim 
|[Merkezl Müdürlüğü ^ 

C Jllğoso?" PJ-ÖjT?!? Ijonğûtdak || özel İdaresi ]\v2~ 

110.497,50 

ffili 364.536,70 

E 
E • 

TR0602.03-02/393 60.777,34! 

TR0602.03-02/521 [[Zonguldak İli Çaycuma İlçesi 
lİKöylere Hizmet Götürme Birliği 

[Ortalıma Proje Süresi ve Toplam Hibe Tüteri " ISKÜR_2006 ' 

msmsmmaamM 

12 

]feft»? 

E 
Z ü l Î35^78J8] 

90.128,13 

2a*.383,8S][ 

HİBE 
TUTARI (€) 

8.678,25 34.713,00 

Î5"948~74JQ"' "̂ 63".'794T94İ 

60.052,75 

36.832,50 

240 

147.330 

121.512,24 486.048 

20.259,11 81.036/ 

'""~45".159,46İr T8Ö".637,84İ 

2ll,00| 

30,00 

4 
30.042,71 120.170,84 

•».4«l,İ^[_;»İ.B4Sfl| 
116.973,521 867.894,07 

Karabük İlinde, İmzalanan Hibe Sözleşmeleri 
w n DDfticNiiMAiiACi FAvnAiAMirı P R 0 J E AB KATKISI TRKATKISI HİBE 
NO PROJE NUMARASI FAYDALANICI S Ü R E S , ^ ^ ^ m A R | ( g ) 

I'1" ,lİBQ5P](-Ö2'.̂ Qf2 İKarabCkÇevreDerneSl Hfîo II 36.171,44İr ' ' " . OjOJICZjMTLgj 
[Ortalama Proje Sü7esİ ve Toplam Hibe Tutan " StK_20Q5 " J[ l0#Ö || • -J6.17İ,44|lıı " :" " : ~Ö,6b][ 36Û7Îf44İ 

Ortalama Proje Süresi ve Toplam Hibe Tutarı r 0,00 36.171,44 
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Bartın İlinde, İmzalanan Hibe Sözleşmeleri 
PROJE AB KATKISI TR KATKISI HİBE 

_ SÜRESİ (6) (Q TUTARI (€) 
fI~HE^5Öird:för/İ44 IİAşaSıçercÎ Ğüzejîeştİrrne.Derneği |j"l2 ~1["" "54.229.wll~ 

NO PROJE NUMARASI FAYDALANICI 

[Örtaİama f>roja SUresj v« Toplam Hibe Tutarı " STK_2005 " ]|~~00 3 C .>4 !229,5ğQ 

Ortalama Proje Süresi ve Toplam Hibe Tutarı;. 54.229,50 

0,Ö5|r 54-229.5Ö] 
~~Ş| C^".54.229,5ü] 

0,00 54.229,50 

Kaynak: MFlB İnternet Adresi: 11.06.2009, http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr 

102.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, Silivri Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık soru
nuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8196) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ergenekon soruşturması kapsamında (halaUe ile suçlandığı dahi belli olmayan) 
gözaltına alınıp Silivri Cezaevinde tutulan öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Erol 
Manisalının sağlığının büyük risk altında olduğuna dair basınımızda çıkan haberlere göre; 

1) Prof. Dr. Erol Manisalının Silivri Cezaevinde tutulduğu süre İçerisinde beyninde 
tümör oluştuğu, bunun da Haseki HastanesTnde yapılan beyin tomografisî  ve MR'ınm 
çekilmesi ile beyinde damar tıkanıklığının tespit edildiği; bu sorunun yeni oluşmuş bir durum 
olduğu iddiaları doğru mudur? 

2) Sayın Manisalı'nın ne ile suçlandığmı bilmeden, sağlıksız koşullarda yargılanmayı 
beklerken hayati sağlık sorunları ile karşı karşıya geldiği, sağlığının çok büyük bir risk altında 
olduğu iddiaları doğru mudur? 

3) Daha önce böyle bir sağlık sorunu olmadığı, cezaevindeki sağlıksız koşulların bu 
rahatsızlığın oluşmasına neden olduğu iddiaları karşısında, Prof. Dr. Erol Manisah'nm 
yaşamının tehlikeye girmemesi adına alınmış herhangi bir tedbir var mıdır? Yoksa göz göre 
göre ölmesine seyircimi kalınacaktır? 

4) Sayın Erol Mam'sah'mn ne ile yargılandığım bilmediği süreçte, sağlıksız koşullarda 
bekletilmesi sonucu yaşamım tehlikeye sokan sağlık sorunları yasamasına sebep olan 
sorumluları kimler olacaktır? 

5) Daha önce iki defa kalp krizi geçirip, kısmi felç ve konuşma bozukluğu geçiren, 
yaşamı büyük bir risk altında olduğu iddia edilen Prof. Dr. Erol Manisalı'mn Yaralanması 
için daha ne beklenmektedir? Ne zaman yargılanacaktır? 
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T C 
ADALETBAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.0.KGM.0.0O.0O.03/1522/3423 41*^2009 
Konu : Yazılı sora önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 04/06/2009 tarihli ve A.01.Û.GNS.O. 
10.00.02-13665 sayılı yazı, 

b) 16/06/2009 tarihli ve 1398/3109 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel Barış tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8196 Esas No.lu soru 
Önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre 
istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyarınca, hazırlanan cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C.' 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.O3.0.KGM.O.O0.0O.O3/1521/3422 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8196 Esas No.lu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Soru önergesinde adı geçen tutuklunun, 17/04/2009 tarihinde Silivri 4 No'lu L Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındığı; adı geçenin kurum tabibliğince sevk edildiği Silivri Devlet 
Hastanesi Başhekimliğine verdiği sağlığıyla ilgili şikâyetlerini ve özgeçmişini içeren dilekçesinde, 
bütün dosyasının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde olduğunu, 2003, 2006 ve 2007 
yıllarında iki kısmî felç ve kalp krizi geçirdiğini, beyninde iki santimetre ebadında tümör tespit 
edildiğini belirttiği; adı geçenin daha önce benzer mahiyette sağlık sorunları yaşadığı, bahse konu 
bu sağlık sorunları yeni teşekkül etmediği; 

Dolayısıyla, adı geçen tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde beyninde 
tümör oluştuğu ve Haseki Hastanesinde yapılan beyin tomografisi ve MR'ının çekilmesiyle 
beyinde yeni damar tıkanıklığının tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı; 

II- 31/05/2008 tarihinde hizmete açılan Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunun modern infaz anlayışına göre, uluslarararası cezaevi standartları doğrultusunda inşa 
edildiği; soru önergesinde adı geçen tutuklunun, Kurumda barındırılan diğer hükümlü ve tutuklular 
gibi sağlık, beslenme, hijyen, havalandırma, dış dünya ile ilişki, tıbbî hizmetlere ulaşma, sosyal ve 
kültürel faaliyetler ve fizikî şartlar itibarıyla, "Mahpusların İyleştirilmesi İçin Birleşmiş Milletler 
Minimim Standart Kurallarında öngörülen standartlara uygun şartlar altında barındırıldığı; 
nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından 
26/02/2009 tarihinde Kurumda yaptığı inceleme sonucunda düzenlenen raporda da insanî yaşam 
koşullan yönünden olumsuz bir değerlendirmeye yer verilmediği; 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 57, 71 ve 115. 
maddeleri ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzüğün 94. maddesinde hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerinden nasıl 
faydalandırılacağı hususlarının ayrıntısıyla düzenlendiği; 

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi 
hizmetlerinin kurumda verildiği; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenlerin Devlet 
hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenlerin ise üniversite hastanelerine sevk edildiği; 
anılan Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarıyla ilgili yapılan 
başvurular üzerine, kurum tabibi tarafından muayene edilenlerin, gerekli tetkik ve tedavileri 
yapılmak üzere Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği; bu Hastanede 
yapılan muayene ve tetkik sonuçlarına göre bir üst basamak hastanelere şevklerinin yapıldığı; bu 
konuda Kurum idaresinin bir yetkisinin bulunmadığı; 

Soru önergesinde adı geçen tutuklunun, tutuklu kaldığı süre içinde sağlık sorunlarının 
teşhisi, takibi ve tedavisinde gerek kurum tabibliği, gerek Silivri Devlet Hastanesi ve Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm imkânlarının kullanıldığı; 

Bu kapsamda, 17/04/2009 tarihinde Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 
alınan, kurum tabipliğince 22/04/2009 tarihinde Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet 
Hastanesine sevk edilen ve bu Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine şevki uygun görülen adı geçen tutuklunun, sağlık sorunlarının 
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teşhisi, takibi ve tedavisine yönelik olarak kurum tabipliği, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri 
Devlet Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetlerinden 
faydalandınldığı; 

Dolayısıyla, hükümlü ve tutukluların sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli tüm tetkik ve 
tedavilerin özenle yerine getirildiği; özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandasın 
yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak faydalandınldığı; tıbbî 
gereklilik ve mevzuata uygun haraket edildiği; 

III- Soru önergesinde adı geçen tutuklunun, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 
04/06/2009 tarihli ve 2009/515 değişik is sayılı Kararıyla tahliye edildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Öte yandan yargılama zamanı hususu, bağımsız ve tarafsız yargı makamlarının takdir ve 

yetkisi dâhilinde bulunmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

SaduTlah ERGİN 
Bakan 

103.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, özel sektörde çalışan özürlülerin prim
lerinin Hazinece ödenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
cevabı (7/8197) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DtNÇER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dr. Meluna Şeriki KULKULOĞLU 

15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ile değişik 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 30'uncu maddesi 6'ncı fıkrasında "özel sektör işverenlerince 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı 
işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan 
sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü 
olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 
prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
yüzde ellisi Hazinece karşılanır." denilmektedir. Bu kapsamda: 

1. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ülke genelinde ve Kayseri ilimizde özel 
sektör işverenlerince istihdam edilen kaç özürlü sigortalının işveren primleri Hazine 
tarafından karşılanmıştır? Hazine'nin karşıladığı işveren primleri toplamı ne kadardır? 
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2. Ülke genelinde ve Kayseri ilimizde söz konusu teşvik kapsamında değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç özürlü yurttaşımıza istihdam sağlanmıştır? Bu 
teşvik kapsamında olup daha sonra işten çıkarılan özürlü sayısı kaçtır? 

3. Ülke genelinde ve Kayseri ilimizde söz konusu teşvik kapsamında işveren tarafından 
ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi nedeniyle işverenlerden 
ne kadar gecikme zammı tahsil edilmiştir? 

4. 2002-2009 yıllan arasında ve yıllar itibariyle ülke genelinde, Kayseri ilimizde özürlü 
ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere ne kadar para cezası verilmiştir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610- /<5"°V 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8197) J j lwna 2QQ9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/8197 Esas No' lu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDÎNÇE*: 
Bakan 

E K : 1 yazı 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU'NUN 7/8197 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklik neticesinde 5763 
sayılı Kanununla getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, Kayseri ilinde istihdam 
edilen 6418 sigortalıdan dolayı 1396 işveren faydalanmış olup, 794.967,28.-TL Hazine 
tarafından karşılanmış; Türkiye genelinde ise, 28.214 sigortalıdan dolayı 8310 işveren 
faydalanmış ve 3.431.759,27.-TL Hazine tarafından karşılanmıştır. 

Kayseri ilimizde söz konusu teşvik uygulamasının yürürlükte olduğu 15 Mayıs 2008-
31 Mayıs 2009 tarihleri arasında işe yerleştirilen özürlü sayısı 574'tür. Aynı dönemde ülke 
genelinde işe yerleştirilen özürlü sayısı ise, 26 bin 147'dir. 

İlgili dönem aralığında ülke genelinde ve Kayseri ilimizde özürlü ve eski hükümlü 
çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere kesilen idari para cezalarına ilişkin 
ayrıntılı döküm, aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

İLLAR 

2002 \\ 
• "2003 1 
1^2004 " 
t = 2005 
t j 2006 ! 

İ2007 | 
2008 j 
2009* 
)PLAM 

/ jîlrâSîSîil&^MS 
Özürlü Çalıştırma 
Yükümlülüğünü 

Yerine 
Getirmeyenlere 

Kesilen Ceza (TL) 
.718.381,00 

::: 1.131.219,00 
.: ^ 2.589.320,00 

. , ; 1027.666,00 
ggjS: 3.910.934,00 
- : " 18.521.752,00 

34.330.188,00 
11.348.173,00 
74.577.633,00 

: .';-..-EMİ- •-
Hükümlüden 

Dolayı Kesilen 
Ceza (TL) 
"231.459,00 

128.552,00 
, ; 166.471,00 

3.902.453,00 
..-1.720.295,00 

8.111.220,00 
12.014.152,00 
2.985.422,00 

29.260.024,00 

P^^^^^swBia*ı^ 
Özürlü Çalıştırma ,- , 
Yükümlülüğünü 

Yerine 
Getirmeyenlere 

Kesilen Ceza (TL) 

:_,:,.._.:.i.;:..:::.. .İ£ 

Eski Hükümlüden 
Dolayı Kesilen 

..Ceza (Tl.) 
,. 0,00 0,00 

0,00 0,00 
;.,. .0,00 ..-...: ,r o,oo 

? » r • ••• Q,OO o,oo 
^ .;.," 0,00 0,00 

.: 6.330,00 ' 55.704,00 
126.423,00 2.623,00 
34.512,00 0,00 

167.265,00 _ 58.327,00 
• 12.06.2009 itibariyle Kaynak: İŞKUR 
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104.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, SGK'nın açığına ve bazı uygulamalarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8199) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Prof.Dr. Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 •" 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

1- SGK'nın hesaplarında yer alan toplam açık miktarı ne kadardır? Bu açığın 
yıllara göre oranı ne şekilde gerçekleşmiştir? Sosyal güvenlik kuruluşlarının bir 
çatı altında toplanması açık miktarını ne şekilde etkilemiştir? 

2- Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, SGK'nın bastırdığı bilboard, afiş vb. 
reklam aracı sayısı ne kadardır? SGK, bu afiş, bilboard vb. tanıtım araçları için 
ne kadar harcama yapmıştır? SGK'nın bu tanıtım faaliyeti kapsamında 
belediyelere bilboard kirası ödemiş midir? SGK'nın yaptığı bu tanıtım 
harcamaları hangi kaynaktan karşılanmıştır? 

3- SGK tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği'fide (SUT) 
'Provizyon işlemleri' başlığı altında, 2'nci maddenin A şıkkının 7'nci 
maddesinde hamileliğin başladığı tarihten itibaren tekil hamilelikte ilk 8 hafta, 
çoğul hamilelikte ise ilk 10 hafta sosyal güvencesi olmayan kadınların muayene 
ve doğum masraflarının SGK tarafından karşılanacağı belirtilirken, bu 
uygulamanın bir süre önce iptal edildiği öğrenilmiştir. SGK güvencesi 
bulunmayan kaç kadın bu uygulamadan yararlanmıştır? Bu uygulama için 
bütçede ayrılan toplam rakam ne kadardır? Ne kadarı kullanılmıştır? Bu 
uygulamanın kaldırılma nedeni nedir? Bu uygulama kaldırılmadıysa, bu tür 
vakaların faturalarının SGK tarafından ödenmemesinin nedeni nedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
fjf 
r 

»-»i! âl,.."*' 
Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610- \SW 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8199) y JJ j ^ ^ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'e ait 7/8199 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER» 
EK : 1 yazı Bakan 

- 4 3 8 -



TBMM B: 112 4.8.2009 

HATAY MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN TURAN ÇÎRKİN'ÎN 7/8199 ESAS NOTU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir-gider açığının GSYÎH ve Merkezi Yönetim Bütçesi 
içindeki payı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

YİLLAR 

SÇK; GELİR-GİDERAÇIĞI ; 
(Milyon TL)* ./. 

AİfclÇlN MERKEZ YÖNETİM 
BÜTÇESINDEKI ÖRANI 

AÇIĞIN OSYÜ'YÂ ORANl 

: İ007 

25.041 

12,27% 

2,97% 

2008 

25.902 

11,46% 

2,73% 
Kaynak: SGK-Aylık İstatistik Bülteni. 

** 24 Kasım 2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilk genel kurul toplantısında 
SGK Yönetim Kurulu belirlenerek devredilen kurumların (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) 
tüzel kişilikleri sona ermiştir. Bu kapsamda, 5502 sayılı Kanun ile idari yapılanma yeniden 
oluşturulmuş ve 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile norm ve standart 
birliği açısından uygulamadaki mevzuat birleştirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Sisteminin norm ve standart birliği ile mali sürdürülebilirliğini tesis 
etme konusunda atılan en önemli adım, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. En genel 
anlamda, yeni yasa ile bir yandan bu alandaki bölünmüş yapı ortadan kaldırılarak rejimler 
arasında ortaklık tesis edilmiş, emekli aylığının hesaplanması yöntemi bağlamında aylık 
bağlama oranı, güncelleme katsayısı gibi önemli parametreler yeniden düzenlenmiş, 18 yaşına 
kadar koşulsuz tüm gençlerimiz kapsama alınmış, nüfusun tümüne yönelik genel sağlık 
sigortası kurulmuş, Devletin de prim ödediği bir sistem hayata geçirilmiştir. Kademeli geçiş 
uygulamaları neticesinde, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı olacakların yeni 
kurallara maruz kalacağı değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemeler etkilerini uzun yıllar 
içerisinde gösterecektir. Uzun vadeli projeksiyonların sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik 
Sisteminde yapılan bu düzenlemeler emeklilik sistemi açısından değerlendirildiğinde; açığın 
GSYİH'ye oranının 2075 yılında %1 seviyelerine gerilemesi öngörülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunda reformla birlikte oluşan yeni sistemi vatandaşlarımıza 
anlatmak, toplumda sosyal güvenlik reformuna karşı eksik ve yanlış bilgilendirmeden 
kaynaklanan olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak; kayıt dışı istihdam, kayıp ve kaçaklarla 
mücadelenin toplumun her kesiminin görevi olduğunun altını çizmek ve "toplumda ortak bir 
sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak" sağlamak amacıyla 11-17 Mayıs 2009 
tarihleri arasında "Sosyal Güvenlik Haftası" kutlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında 90.000 adet afiş ve 225.000 adet broşür 
bastırılmış, bunlar için 55.588,62 TL. ödenmiştir. 312 adet bilboard panolarının kiralanması 
ve asım bedeli olarak Belediyelere değil ilgili firmalara 74.622,96 TL Ödenmiştir. 

Tanıtım harcamaları, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının 
07/04/2009 tarihli oluru kapsamında, Kurum 2009 Mali Yılı Merkez Yönetim Bütçe 
kaleminde yer alan "Temsil ve Tanıtma Giderleri" tertibinden karşılanmıştır. 
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Diğer yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
"Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar" başlıklı 60 inci maddesinde, İkametgahı Türkiye'de olan 
kişilerden; 

g- Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

genel sağlık sigortalısı sayılır. 
hükmündedir. 
Anılan Kanunun "Genel Sağlık Sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili" başlıklı 

61 inci maddesinde; 
Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere 

göre yürütülür denilmektedir. 

Söz konusu Kanuna istinaden çıkartılan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde; (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından 
yararlanabilmeleri için; 

a) Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri 
gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık 
sigortası prim gün sayısının olması, 

b) Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi 
ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte atmış 
günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, 

c) Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte, 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun 
bulunmaması, 

şarttır. 
Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile tüm ülke vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası 

kapsamına alınması amaçlanmış olup, anılan kanun hükümleri gereğince de analıktan dolayı 
Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan yardımlardan genel sağlık sigortası kapsamında 
bulunan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanması mümkün 
bulunmakta ise de analığı nedeniyle sağlık sunucularına başvuran sosyal güvencesi 
bulunmayan kimselerin mağduriyetine neden olunmaması için ilk basamak sağlık hizmeti 
sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların analık nedeniyle müracaat 
ettikleri sağlık tesislerince yapılan ilk tedavilerinin ardından, genel sağlık sigortası kapsamına 
alınabilmelerini teminen tescillerinin sağlık tesisince yapılmaları mümkün bulunmadığından, 
sözü edilen kimselerin durumları gereğince yukarıda açıklanan Kanunun 60 inci maddesi 
kapsamında tescilinin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik 
Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca, sosyal güvenliği olmayan hamile kadınlara analıktan dolayı sağlık hizmeti 
sağlanmasına ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, sözü edilen 
kişilerin sağlık tesislerine müracaatlarında mağduriyetlerine neden olunmaması için ilk 
müdahaleden sonra genel sağlık sigortası tescilini yaptırmasını müteakip yukarıda açıklanan 
esaslara göre gerekli sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 
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105.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, yurtların afetlere hazırlık durumlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı (7/8201) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAFC tajafmdan/yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Lyşe Jale AĞIRBAŞ 
DSP İstanbul Milletvekili 

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 
Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında iki gencin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden 
Üzmüştür. Olayla ilgili idari ve adli yönden soruşturma başlatılması olayda ihmali bulunanların 
cezalandırılması, ileride bu türden acı olayların yaşanmasını önlemesi için gereken tedbirlerin 
alınması açısından önemlidir. Yaşanan üzücü olay, binlerce öğrencinin ve yardıma muhtaç 
evlatlarımızın kaldığı yurtların çıkabilecek bir yangın yada yaşanabilecek depjcern gibi afetlere ne 
kadar hazırlıklı olduğu konusunda kamuoyunda kuşkular oluşmasına neden olmuştur 

1. Türkiye çapındaki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
yurtlarda yangın, deprem gibi afetlerde yurt içindeki öğrencilerin acilen tahliyesine imkan 
verecek fiziki altyapı bulunmakta mıdır? 

2. Yurtların kaçında yangın çıkması halinde bunu haber veren yangın dedektörleri ile 
yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi bulunmaktadır? Yurtlarda bu 
husustaki eksikliklerin giderilmemesinin gerekçesi nedir? 

3. Yurtların elektrik yada diğer aksamlarının bakimi ve kontrolü sistemli bir şekilde belli 
aralıklarla yapılmakta mıdır? 

4. Yurtların fiziki durumunu ortaya koyacak bir çalışma en son ne zaman yapılmıştır? Bu 
çalışmanın sonuçları nelerdir? Eğer konuyla ilgili bir rapor ortaya konmuş ise, belirlenen 
eksikliklerin ne kadarı tamamlanmıştır? 

5. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların yangın, 
deprem gibi afetlere ne derece hazırlıklı oldukları ve eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesini 
teminen teftiş yapılması hükümetin gündeminde midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.007/T>\ 
Konu : İstanbul Milletvekili 02.0^.2009 

Ayşe Jale AĞIRBAŞ'in 
Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'in Bakanlığıma yöneltmiş olduğu, 
T.B.M.M. 7/820<f esas nolu soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Faruk Nafiz ÖZAK 
Cevap Yazısı ' Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN 

T.B.M.M.7/8201 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 
Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında iki gencin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden 
üzmüştür. Olayların ilgili idari ve adli yönden soruşturma başlatılması olayda ihmali 
bulunanların cezalandırılması, ileride bu türden acı olayların yaşanmasını önlemesi için 
gereken tedbirlerin alınması açısından önemlidir. Yaşanan üzücü olay, binlerce öğrencinin ve 
yardıma muhtaç evlatlarımızın kaldığı yurtların çıkabilecek bir yangın ya da yaşanabilecek 
deprem gibi afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda kamuoyunda kuşkular 
oluşturmasına neden olmuştur. 

1-Türkiye çapındaki Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
bağlı yurtlarda yangın, deprem gibi afetlerde yurt içindeki öğrencilerin acilen tahliyesine 
imkân verecek fiziki altyapı bulunmakta mıdır? 

2-Yurtlann kaçında yangın çıkması halinde bunu haber veren yangın detektörleri ile 
yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi bulunmaktadır? Yurtlarda bu 
husustaki eksikliklerin giderilmemesinin gerekçesi nedir? 

3-Yurtlann elektrik ya da diğer aksamlarının, bakımı ve kontrolü sistemli bir şekilde 
belli aralıklarla yapılmakta mıdır? 

4-Yurtların fiziki durumunu ortaya koyacak bir çalışma en son ne zaman yapılmıştır? 
Bu çalışmanın sonuçları nelerdir? Eğer konuyla ilgili bir rapor ortaya konmuş ise, belirlenen 
eksikliklerin ne kadarı tamamlanmıştır? 

5-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların 
yangın, deprem gibi afetlere ne derece hazırlıklı oldukları ve eksikliklerinin tespit edilerek 
giderilmesini teminen teftiş yapılması hükümetin gündeminde midir? 

CEVAPLAR 

1.2- Kurumumuz bünyesinde kurulan Sivil Savunma Uzmanlığı birimince; 7126 Sayılı 
Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla 
Merkezde Sivil Savunma Uzmanhğınca, taşra teşkilatında (20 Bölge ve 234 Yurt 
Müdürlüğünde) 6/3150 Sayılı Tüzüğün 67. Maddesinin (c) bendi gereğince, toplam 254 adet 
Sivil Savunma Amiri görevlendirilmiş olup, hizmetler bu kişilerce yürütülmektedir. 

Sivil Savunma tesis, teşkil ve tedbirlerim planlamak, vücuda getirmek ve yürütmekten 
birim amirleri, sivil savunma amirleri ve tüm personel görevli ve sorumludur. 
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Bu çerçevede merkez ve taşra teşkilatımızda; 

Savaş ve doğal afetlere hazırlık amacıyla "Sivil Savunma Planı" yaptırılmış olup, bu 
planlarda Bölge ve Yurt Müdürlükleri hizmet binalarının yer, yapı, donanım (yangın dolabı, 
yangın tüpü, yangın ikaz ihbar sistemi, yangın merdiveni, sığınak, paratoner, jeneratör vb.) 
kat planı ve kroki ile cadde sokak, yerleşim planı, plan içinde sivil savunma teşkillerini 
oluşturan kontrol merkezi ve karargah servisi, emniyet ve kılavuz servisi, itfaiye servisi, 
kurtarma servisi, ilk yardım servisi, sosyal yardım servisi, teknik onarını işleri servisi 
oluşturulmuştur. Bu ekiplerde, personelin yanı sıra Yurtta barınan öğrencilere de görev 
verilmiş olup, eğitim verilerek ayrıca tatbikatlara tabi tutulmuşlardır, (yangın söndürme, 
kurtarma, koruma, İlkyardım ve bina tahliye konularında) Bu planlarda yangın ve sığınak 
talimatları bulunmaktadır. Amirlerden kurulu sivil savunma komisyonu oluşturulmuş olup, bu 
komisyon sivil savunma tesis, teşkil ve tedbirlerini planlamak, vücuda getirmek ve 
yürütmekten sorumludur. 

Güvenlik tedbirlerini içeren 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 
kapsamında da merkez ve taşra teşkilatında 'Koruma Planı' yapılmaktadır. Koruma planında 
hizmet binalarının çevre ve iç güvenlik tedbirleri özel güvenlik personeli (5188 Sayılı 
Kanuna göre) ile 24 saat esasına göre giriş çıkış kontrolleri (personel ve ziyaretçi ile geçici 
görev kartı uygulaması) ile ayrıca dışarıdan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı alınan 
güvenlik tedbirleri ve vuku bulacak olaylar veya yangın çıkması sırasında da fiziki ve teknik 
bakımından oluşturulan servisler ile olaya müdahale edebilmek için tedbir alınmıştır. Binaya 
giriş çıkışlar, ziyaretçi kartı uygulamaları ile yapılmakta olup, fiziki koruma grupları, teknik 
koruma gruplarında görev alan personelce gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 

711 sayılı Kanun gereğince İkaz ve Alarm haberlerini veya ivedilik arz eden haber ve 
bilgileri alıp ilgili amirleri bilgilendirmek amacıyla merkez ve taşra teşkilatında (Bölge 
Müdürlüklerinde) Nöbetçi Memurluğu hizmeti 24 saat esasıyla yürütülmektedir. 

Hizmet Binalarımızın güvenlik tedbirlerinin hassasiyetle yerine getirilmesi amacıyla 
ayrıca tüm hizmet binalarında bina koruma güvenlik amiri görevlendirilmiştir. 

Belli periyodik aralıklarla MEB Savunma Sekreterliğinin hazırlamış olduğu Topyekün 
Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi kapsamında Bölge ve Yurt 
Müdürlüklerinde denetlemeler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Yapılan 
denetimlerde, yangın söndürme vana, hortum ve musluklarının standartlara uygunluğu, 
yangın söndürme cihazlarının yeterli sayıda mevcut olup olmadığı, yangın söndürme 
cihazlarının uygun yerlere uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği, periyodik bakımları 
düzenli yapılarak kullanıma hazır bulundurulup bulundurulmadığı, doğalgaz ve LPG 
kullanılan mutfaklarda gaz kaçağına karşı gaz algılama cihazlarının bulunup bulunmadığı, 
kazan dairelerinin düzeni, konumu ve bakımlarının yapılıp yapılmadığı, çatıların bakımı, 
temizliğinin yapılıp yapılmadığı, yangın çıkış kapılarının kilitli tutulması halinde anahtarının 
kapının yanında camlı dolapta muhafaza edilip, edilmediği denetlenmektedir. 

28 Şubat Sivil Savunma Günü, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle her yıl düzenli 
olarak Merkez ve Taşra Teşkilatında eğitim ve tahliye tatbikatları yapılarak, Bölge ve Yurt 
Müdürlüklerince düzenlenen raporlar Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte olup, bu 
raporların birer suretleri de MEB Savunma Sekreterliğine ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca, merkez ve taşra teşkilatı personeli ve yurt 
öğrencilerine belirli aralıklarla yangın ve tahliye konularında eğitim verilmektedir. Bölge ve 
Yurt Müdürlüklerinde görevlendirilen Sivil Savunma Amirleri içişleri Bakanlığı Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Kolejinde 45 günlük sivil savunma 
eğitimlerini tamamlamışlardır. 
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Ayrıca, yangın ya da başka nedenlerle tahliyeyi kolaylaştırmak maksadı ile hizmet 
binalarının tüm koridorlarında fosforlu yazı ile çıkış - yangın kaçış - sığmak yönlendirme 
levhaları yaptırılması sağlanmıştır. Yangın veya doğal afet nedeniyle karşılıklı yardımlaşma 
yapmak üzere, tahliye edilen öğrenci ve personel ile malzemenin muhafazası maksadıyla en 
yakın kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması sağlanmıştır. 

3-Kurumumuz Bakım Onarım Talimatının 12'nci maddesi gereğince, Kurum 
taşınmaz mallarının ve tesislerinin korunması ve gerekli tamiratlarının yapılabilmesi için, her 
ay periyodik kontrollerin yapılması ve bu kontrollerin veya bulunan eksikliklerin raporlanması 
konusunda büyük titizlikte çalışmalar yapılmaktadır. 
Periyodik bina kontrol çizelgesi ilgili teknisyenler tarafından yerinde inceleme yapılarak 
doldurulup imzalanmaktadır. Bu çizelge daha sonra Taşınmaz Mal Sorumlusu, Yurt Müdür 
Yardımcısı ve Yurt Müdürü tarafından imzalanarak Bölge Müdürlüklerine 
gönderilmekte olup buradan takibi yapılarak gerektiğinde müdahale edilmektedir. Elektrikle 
çalışan ısı merkezi makine ve cihazları, çamaşırhane makine ve cihazları, mutfak makine ve 
cihazları, jeneratör, santral, anons ve her türlü makine ve cihazlara ait teknik çalışma ve bakım 
talimatları sürekli olarak asılı tutulmakta, makine ve cihazlann kullanım ve bakımının 
talimatlar doğrultusunda yapılması takip edilmektedir. Bina ve tesislerin kullanım ve kontrolü 
ile ilgili talimatlara uyulmaktadır. 

4-Yurtların fiziki durumu ile ilgili, 2008 Haziran ayı itibariyle özürlü öğrencilere; oda, 
banyo, tuvalet ve özellikle girişlerde özürlü arabaları için rampalar yapılması gibi 
düzenlemelerin yapılmasına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, her yıl 
Şubat ayı sonuna kadar Bölge Müdürlüklerimizde bulunan teknik personellerimizce yurtlarda 
incelemeler yapılmakta ve gerekli tüm bakım onarımlar listeler halinde Genel 
Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Kurum bütçesine göre hazırlanan ödeneklerin 
gönderilmesine müteakip gerekli tadilatlar özellikle öğrencilerin tatilde olduğu yaz aylarında 
yapılmaktadır. 

5-özellikle, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bütün yurt binaları, Kurumumuz ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün personellerinden 
oluşan komisyonca sırasıyla incelenmekte olup, yıkım, mantolama ve güçlendirmeleri 
Bakanlıkla yapılan protokol gereği, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
Yeni binalarımız 2007 Deprem Yönetmeliğine uygun şekilde projelendirilmektedir. 
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106.- Van Milletvekili Özdal Üçer 'in, Özalp ilçesindeki bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/8204) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından anayasanın 98. ve içtüzüğün 
99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

1 ^ 

Özdal ÜÇER ' 

Van Milletvekili 

Van ili Özalp İlçesine bağlı Yukarı Koçkıran köyünde ikamet eden Ejder DEMİR 13 Eylül 2007 
tarihinde köye gelen yüzbaşı Murat KARAMAN ve askerler tarafından vurularak öldürülmüştür. 
Köylülerin ifadelerine göre; Yüzbaşı Murat KARAMAN daha önce de Ejder DEMİR'i tehdit etmiştir. 
Olay günü de askerler iki minibüs ile köye gelmişlerdir. Minibüsten inen askerlerden biri orada 
bulunan bir çocuğa Ejder DEMİR'i çağırmasını söylemiştir. Bunun üzerine çocuk Ejder DEMİR'in 
bulunduğu eve giderek askerlerin çağırdığını söylemiştir. Ejder DEMİR dışarı çıkmış ve askerlere 
doğru yürümüştür. Ancak peşinden çıkan kuzeni, Ejder DEMİR'e '"Dur, nereye gidiyorsun?Bekle 
birlikte gidelim.** dediği esnada Ejder DEMİR kuzenine doğru dönmüş ve bunun üzerine askerlerce 
üzerine ateş açılmıştır. Vurulup yere düşen Ejder DEMİR'i korumaya çalışan kuzeninin üzerine de 
ateş açılmıştır. Ejder Demir önce bir araçla yola çıkarılmış, ardından yolda bir ambulansa 
bindirilmiştir. Ancak hastaneye yetiştirilmeden yolda yaşamını yitirmiştir. Otopsi raporuna göre Ejder 
DEMİR G-3 piyade tüfeğinden çıkan mermi ile vurulmuş, iç kanamadan dolayı yaşamını yitirmiştir. 

Olayla ilgili olarak; 

1-Askerler tarafından köydeki sivil insanlar üzerine neden rast gele ateş açılmıştır? 
2-Ejder DEMİR vurulduktan sonra, akrabalarının müdahale etmek istemeleri neden ateş açılarak 
engellenmiştir? 
3-Ejder DEMİR hakkında yakalama kararı olduğu halde neden yaralamadan sonra ailesine apar topar 
ambulansta teslim edilmiştir? 
4- Olayda sorumluğu olanlar hakkında hangi adli ve idari işlemler yapılmış ve hangi cezalar 
verilmiştir? 

- 4 4 5 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

TASNİF PİSİ T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ 
ANKARA 

GN.PL.P.: 5000- J^ISI -09/PI. ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. O 2 T<CY>S»VI ' 2009 

KONU : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 04 Haziran 2009 tarihli, Sayı: 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Van Milletvekili özdal ÜÇER'in, TBMM Başkanlığına verdiği (7/8204) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenilmiştir. 

Soru önergesine esas teşkil eden olay, 13 Eylül 2007 tarihinde saat 15.00 sıralarında Van-
Özalp-Aşağı Koçkıran köyünde meydana gelmiştir. Belirtilen tarihte saat 14.00 sıralarında, Özalp 
İlçe J.K.lığına yapılan bir telefon ihbarında; kaçakçılık amacıyla teşekkül oluşturmak, bu teşekkül 
çerçevesinde kaçakçılık yapmak ve köy merasına tecavüz suçlarından yakalama emri ile aranan 
Ejder DEMİR isimli şahsın, evinde olduğu bildirilmiştir. 

İhbarın alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen devriye, Koçkıran 
köyüne saat 15.00 sıralarında intikal etmiştir. Ejder DEMİR'e ait eve (200) m. kadar 
yaklaşıldığında, devriyeyi fark eden şahıs kendisine ait evden çıkıp Iran İslam Cumhuriyeti 
toprakları sınırına doğru kaçmaya başlamıştır. 

Ejder DEMİR'in yakalanacağını fark eden köy halkı, söz konusu şahsın kaçtığı sınır hattı 
istikametinden devriyeye uzun namlulu silahlarla ateş açmıştır. Devriyenin kendisini müdafaa 
etmek için havaya uyarı ateşi açmasına rağmen köy halkı devriyeye ateş etmeye devam etmiştir. 
Kaçan şahsa zaman kazandırmak maksadıyla, köy halkı tarafından kontrolsüz atış yapıldığı tanık 
beyanlarından anlaşılmaktadır, önergede bahsedilen şekliyle olayda köydeki sivil vatandaşlara 
rasgele ateş edilmediği, havaya uyarı ateşi yapıldığı, ayrıca sadece aranan kişinin yaralı 
yakalandığı bir gerçektir. 

Yaralı olarak yakalanan Ejder DEMİR isimli şahıs devriye aracına bindirilmeye çalışılırken, 
köy halkı tarafından devriyeye mukavemette bulunulmuştur. Vatandaşların saldırganlığının artması 
üzerine, devriye tarafından kontrollü olarak havaya uyarı ateşi açılmıştır. 

Yaralanan şahıs bir kaç köylü ile birlikte sağlık kuruluşuna götürülürken, Özalp Devlet 
Hastanesinden talep edilen ambulansla yolda karşılaşılmış ve yaralı, sağlık aracına aktarılmıştır. 
Ejder DEMİR isimli şahıs ambulansa bindirildiğl esnada da kolluk görevlilerinin kontrolü altında 
tutulmuş, ailesine teslim edilmemiştir. 

Otopsi raporuna göre Ejder DEMİR'in, sağ kalça üzerinden girip karın bölgesinden çıkan bir 
ateşli silah yaralanmasına bağlı kan kaybından hayatını kaybettiği belirtilmiş, ancak ateşli silahın 
cinsi İle ilgili herhangi bir tespite yer verilmemiştir. 

Adli soruşturma sırasında, Cumhuriyet Savcılığınca olayda yer alan toplam (9) kolluk 
görevlisinden (5)*i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, (4) kolluk görevlisi 
hakkında ise Van Ağır Ceza Mahkemesinde "İştirak Halinde Kasten Bir Adamı öldürme" suçundan 
dava açılmıştır. Personel halen tutuksuz olarak yargılanmaktadır. 

Olay adli makamlara intikal ettiğinden, detaylı bilginin Cumhuriyet Başsavcılıklarından talep 
edilmesinin uygun olacağını arz ederim. 

Beşir ATALAY 
AA, İçişleri Bakanı 
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107.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Başkale 'de meydana gelen bazı olaylara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından anayasanın 98. ve 
içtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Özdal ÜÇER 

Van Milletvekili 

11 Mart 2009 tarihinde Van İli Başkale ilçesinde. Murat YILMAZ ve 31 arkadaşı yanlarındaki 
atlarla birlikte sınırdan mazot getirmek üzere yola çıkmışlardır. Iran sınırına 3 km kala 
Koçdağı Karakolundan bulundukları alana 2 defa havan topu atışı yapılmış, ancak bu atışlar 
kendilerine bir zarar vermemiştir. Hemen ardından Koru Karakolundan havan topu atışı 
yapılmıştır. Atılan havan toplarından biri bu grubun tam ortasına düşmüş ve Murat YILMAZ 
olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Birçok köylü yaralanmış, atların büyük kısmı telef olmuştur. 
Peşinden havan topu atışı devam etmiştir. Bu yüzden köylüler Murat YILMAZ'ın cenazesini 
bırakıp Iran sınırına doğru kaçmak zorunda kalmışlar, top atışları durunca da cenazeyi alıp 
Başkale ilçesine doğru yola çıkmışlardır. Murat YILMAZ'ın cenazesi yolda gelen ambulansa 
bindirilerek Başkale devlet hastanesine gönderilmiştir. 

Ertesi gün cenaze hastaneden alınmıştır. Ancak sivil giyimli iki polis memurunun kitleyi 
yakından kameraya çekmesi üzerine kitle tepki göstermiştir. Bunun üzerine kitleye gaz 
bombaları atılmıştır. Olaylar yatıştıktan sonra cenaze alınarak camiye götürülmüştür. 
Caminin kapalı olması nedeniyle kitle 15 dakika cami önünde beklemiş, caminin açılmaması 
üzerine cenazeyi alarak geri dönmüşlerdir. Ancak kitle cenazeyle birlikte geri dönerken yine 
polisler tarafından yoğun gaz bombası kullanılarak saldırıya uğramıştır. Üstelik polisler 
kitleye silah sıkmışlardır. 

Cenaze, olaylar sakinleşince Başkale İlçesinde defnedilememesi üzerine köye götürülerek 
defnedilmiştir. 

- 4 4 7 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

Olayla ilgili olarak; 

1- Bu ve buna benzer sınır kaçakçılığı durumlarında askerler silah kullanmadan olayın 
Önüne geçemezler mi? Neden önleyici bir askeri faaliyet olmadan ateş açılmıştır? 

2- Askerler tarafından, tanık beyanlarına göre neden "DUR" ihtarı yapılmamıştır? Ateş 
emri kim tarafından verilmiştir? 

3- ölen Murat YILMAZ ve yaralı Bişar AYHAN'IN içinde olduğu grup neden uyarı ateşi 
yapılmadan direkt hedef seçilmiştir? 

4- Söz konusu olayın yaşandığı yerin iki karakol arası olduğu düşünüldüğünde askeri 
tedbirler alınarak ölüm olayının önüne geçilemez miydi? 

5- Caminin kapalı olduğu iddiası hakkında ilgili makamca bir inceleme yapılmış mıdır? 
Caminin açtırılması için bir girişimde bulunulsa idi olayların daha da büyümesi 
engellenebilinir miydi? 

6- Başkale'de ki olaylarda havaya uyarı ateşi açıldığı iddia edilse de olay yerine yakın 
işyerlerine ait kapılardaki mermi yuvası nasıl oluşmuştur? Bunlar için herhangi bir 
soruşturma başlatılmış mıdır? 

7- Olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır, 
yapılacaktır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P.: 5000- MhSlt -09/PI. ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. -İT T«™~IÜ2. 2009 

KONU : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 04 Haziran 2009 tarihli, Sayı: 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Van Milletvekili Özdal ÜÇER tarafından TBMM Başkanlığına verilen (7/8205) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. 

Soru önergesine esas teşkil eden olay Van İli Başkale ilçesinde meydana gelmiştir. Murat 
YILMAZ ve Bişar AYHAN isimli vatandaşlar, 11 Mart 2009 tarihinde saat 21.00 sıralarında, 
kaçakçılık yapmak maksadıyla Türkiye topraklarından Iran topraklarına Birinci Derece Askeri 
Yasak Bölge (Mayınlı Bölge)'den geçiş yaptıkları esnada sınır hattında 394-395 numaralı hudut 
taşları arasında kalan bölgede, menşei ve cinsi tespit edilemeyen patlayıcı maddenin patlaması 
sonucu Murat YILMAZ isimli şahıs ölmüş, Bişar AYHAN isimli şahıs ise yaralanmıştır. 

Olay yerinin mayınlı bölge olması ve hayati risk taşıması nedeniyle Cumhuriyet Savcısının 
talimatları doğrultusunda, Olay Yeri İnceleme Timi olay yerine girmemiştir. Mayınlı sınır hattında 
meydana gelen olayın askeri yasak bölge ihlali teşkil etmesi nedeniyle soruşturma Van 
J.Asyş.Kor.K.lığı Askeri Savcılığınca yürütülmektedir. 
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Söz konusu şahsın cenazesini taşıyan araç ile birlikte, aralarında DTP milletvekilinin de 
bulunduğu konvoy, 12 Mart 2009 tarihinde saat 13.00 sıralarında DTP ilçe Teşkilatı önünde 
durmuştur. Toplanan grup tarafından cenaze araçtan indirilerek omuz üzerinde ilçe merkezine 
doğru hareket ettiği esnada, Başkale Kaymakamlığının 12 Mart 2009 tarihli olurlarına istinaden 
görevlendirilen iki sivil giyimli polis memuru oluşabilecek muhtemel toplumsal olaylar ve terör 
örgütünü övücü nitelikte yasa dışı slogan atılmasına delil teşkil etmesi maksadıyla kamera çekimi 
yapmak istemiştir. Ancak toplanan grup tarafından görevli memurlar olay bölgesinde linç edilmek 
istenmiştir. 

Grubun çarşı içerisinde olduğu sırada can güvenliği ve tahrik konusu göz önünde 
bulundurularak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağı emniyet altına alınmıştır. Topluluk 
DTP İlçe Teşkilatı binası önüne tekrar geldiği esnada bir grup İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 
taşla saldırmaya başlamıştır. Bunun üzerine emniyet ile görevli personel tarafından gruba gaz 
bombası ile müdahale edilmiş, grubun dağılmaması üzerine de havaya uyarı ateşi açılmıştır. 

Başkale İlçe Müftülüğüne herhangi bir müracaatta bulunulmadan, Murat YILMAZ'ın cenazesi, 
12 Mart 2009 tarihinde Abdulhakim Arvasi mahalle camisine vakit namaz saatleri dışında 
getirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının 2007 yılı genelgesinin 18'inci maddesi merkez camileri 
dışındaki mahalle camilerinin vakitler arası kapalı olması ve ezandan 20 dakika önce açılması 
gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, Başkale İlçe Müftülüğünce gerekli incelemeler yapılmış, 
ancak konu ile ilgili herhangi bir aksaklığın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Bölgedeki terör örgütü mensuplarına yönelik zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti ve Iran 
İslam Cumhuriyeti hudut birlikleri tarafından havan atışlarının yapıldığı, bölge halkı ve ölen 
şahısların yakınları tarafından bilinmektedir. Olay bölge halkınca girilmesi halinde hayati tehlike arz 
eden ve geçilmesinin yasada açıkça suç olduğu çok iyi bilinen mevcut mayınlı sahada meydana 
gelmiştir. Sınır hattındaki tüm köylere bu husus yazılı olarak tebliğ edilmiştir. 

Bölgede konuşlu askeri birliklerin, mevcut gözetleme vasıtalarıyla atlarla hareket eden 
kaçakçıları, muhtemel terörist hareketlerinden ayırt etme imkân ve kabiliyetleri bulunduğundan 
kesinlikle herhangi bir silahla ateş edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca personelin görevlerin 
icrasında mevcut yasal mevzuata uygun olarak hareket edip etmediği sürekli takip ve kontrol 
edilmektedir. 

Belirtilen olay adli makamlara intikal ettiğinden, detaylı bilgilerin soruşturmayı yürüten 
Başkale Cumhuriyet Başsavcılığından ve Van J.Asyş.Kor.K.lığı As.Savcılığından talep edilmesinin 
uygun olacağını arz ederim. 

T 
BeşirATALAY 
İçişleri Bakanı 
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108.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8206) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından, 
Anayasanın 98. İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Gültan KIŞANAK 
Diyarbakır Milletvekili 

21 Mayıs tarihinde Diyarbakır Şehit Albay Güner Ekici İlköğretim Okulu'nda bir subayın 
öğrenci dövdüğü kamuoyuna yansımıştır. Subayın, birkaç askeri üniformalı kişiyle 
birlikte okula girdiği ve öğrenciyi dersten çıkartarak koridorda dövdüğü; çocuğa 
yüksek sesle ağır hakaretler ettiği belirtilmektedir. 

13 Yaşındaki öğrencinin karakoldaki ifadesi, kanuni zorunluluğa rağmen, 
Avukatı ve Sosyal Çalışmacı olmaksızın alınmış, sağlık muayenesi velisi hastaneye 
götürülmeksizin yapılmıştır, bu bağlamda: 

1. Askeri personele bu gibi durumlarda uygulanan disiplin mevzuatı nedir? 
2. Söz konusu subay hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? 
3. Söz konusu subayla birlikte kaç asker okul içine girmiştir? 
4. Subaya eşlik eden diğer askerler hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? 
5. Çocuğun ifadesinin alınmasında usulsüzlük yapılmasından sorumlu olan 

görevliler hakkında soruşturma açılmış mıdır? 
6. Çocuğun ifadesinin alınması sırasında yanında Avukatın ve Sosyal 

Çalışmacının olması gerekirken, görevlilerin 13 yaşındaki çocuğun ifadesini 
. "yalnız" almalarında bir kasıt söz konusu mudur? 

7. Çocuğun ailesi neden hastaneye götürülmemiştir? 
8. Çocuğun aldığı darbeler sonucu burun kanaması olmasına rağmen ayakta 

yalnızca pansuman edilmesi ve müşahede altında tutulmamasında kendisine 
eşlik eden görevlilerin ihmali söz konusu mudur? 

9. Mağdur çocuğun bedensel, ruhsal sağlığının korunması ve desteklenmesi için 
ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

10. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır? 
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T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 5 0 0 0 - ^ 9 5 ^ -09/PI. ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. 02 Terr>~,oz. 2009 

KONU : Soaı önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 04 Haziran 2009 tarihli, Sayı: A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-13665 sayılı ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Gültan KIŞANAK'ın, TBMM Başkanlığına verdiği (7/8206) numaralı 
soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi İlgi ile istenmiştir. 

Olayın meydana geldiği Şehit Albay Güner Ekinci İlköğretim Okulu, Seyrantepe 7'nci Kolordu 
Komutanlığı askeri lojmanlarının bitişiğindedir. Emniyet ve güvenlik nedeniyle sadece askeri 
personel ailelerinin girişi için kullanılan ara kapının emniyeti, lojman nizamiyesinde görevli erbaş ve 
erler vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

21 Mayıs 2009 günü saat 12.15 sıralarında kapı görevlisi erbaş tarafından; Diyarbakır Merkez 
Komutanlığj emrinde Seyrantepe Lojmanları nizamiyesinde görevli J.Uzm.Çvş.un oğlunun 5-6 
kişilik bir öğrenci grubu tarafından darp edildiğinin görülmesi üzerine personele haber verilmiştir. 
Söz konusu personel görevli olduğu lojman nizamiyesinden saat 12.25 sıralarında olay mahalline 
geldiğinde çocuğunu okul kıyafeti yırtık, darp edilmiş vaziyette beklediğini görmüştür. Bu durum 
üzerine, yanına çocuğunu ve görgü tanığı olarak kapıda görevli erbaşı alarak şikâyette bulunmak 
maksadıyla okul idaresine gitmiştir. Daha sonra söz konusu personel, çocuğunu muayene ve 
tedavi İçin hastaneye götürmüş ve hastaneden (3) gün rapor verilmiştir. Müteakiben görev yerine 
dönerek konu hakkında amirlerini bilgilendirmiştir. 

Dövüldüğü iddia edilen öğrenci ile ilgili olarak J.Uzm.Çvş. ifadesinde; "Okul müdürünün 
yanına giderken, oğlunun kendisini döven öğrencilerden birisini göstermesi üzerine yaşanan 
kargaşada, öğrencinin kaçarken yüzünü duvara çarpması sonucu burnunun kanadığını" beyan 
etmiştir. 

Asker şahısların askeri suçları 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, askerî olmayan suçları ise 
Türk Ceza Kanunu hükümlerine tabidir. Ayrıca, askeri disiplin hukukunu ihlal eden bir eylemin 
olduğunun tespit edilmesi halinde ise, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin 
Suç ve Cezaları Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmaktadır. 

Olaya karışan sözleşmeli uzman erbaş ve diğer erbaş hakkında 7'nci Kolordu 
Komutanlığınca teşkil edilen idari tahkikat heyetince yapılan soruşturma neticesinde; söz konusu 
personelin ve erbaşın görev yerlerini izinsiz terk etmeleri sebebiyle, bu davranışları Askeri Ceza 
Kanununun 162'nci maddesi kapsamında disiplin tecavüzü mahiyetinde olduğu tespit edilmiş ve 
disiplin amirlerince personel hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. 

Bahse konu uzman erbaş ile birlikte okul içerisine, kavga eden çocukları ayırmak ve bilahare 
olay ile ilgili okul idaresine bilgi vermek maksadıyla, Seyrantepe askeri lojmanlarına bitişik 
konumda olan okulun ara giriş kapısında görevli sadece bir erbaş, silahsız olarak okul içerisine 
girmiştir. 

Personelin mevzuatlarda suç olarak tanımlanan eylemlere karışmaması maksadıyla 
bilgilendirici, yönlendirici ve eğitici emirler yayımlanmakta, suç işleyen personel hakkında ise 
gerekli yasal işlemler tereddütsüz yapılmaktadır. 

Ayrıca, belirtilen olay adli makamlara intikal ettiğinden, detaylı bilgilerin Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilebileceğini arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı ^ 
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109.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, mayınlı arazilerin temizlenmesi işinin fayda-maliyet 
analizine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8209) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 21.05.2009 , C\J I 

/JLA ^J^L^Y 
Murat ÖZKAN 

Giresun Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

1) Halen Mecliste görüşülmekte olan ve Türkiye Suriye Sınırında yer alan mayınlı 

arazinin temizlenmesine ilişkin kanun tasarısının hazırlanması aşamasında söz 

konusu arazi ile ilgili olarak fayda-maliyet analizi yapıldı mı? Yapıldı ise analiz 

raporunu tarafıma göndermeniz mümkün müdür? 
T.C 

MALİYE BAKANLIĞI 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

S. y . :B.07.0.MEG.0.15.00.00/3361-42950/ 035*03 01012009 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4/6/2009 tarihli ve 13665 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN tarafından verilen yazılı soru önergesinin 

TBMM İçtüzüğünün 99. maddesi gereğince 15 gün içinde cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu önergede; Türkiye ile Suriye sınırında yer alan mayınlı arazinin 
temizlenmesine ilişkin fayda-maliyet analizinin yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise analiz 
raporunun gönderilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır. 

12/3/2003 tarihli ve 4824 sayılı Kanunla onaylanarak taraf olunan Ottowa 
Sözleşmesinin 5 inci maddesi gereği, araziye döşeli mayınların tamamının 2014 yılına kadar 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, vatandaşlarımızın mayınlardan zarar görmesinin engellenmesi, 
uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve mayından temizlenen arazilerin en 
etkin ve ekonomik şekilde temizlenerek milli ekonomiye kazandırılması amacıyla ilgili 
Bakanlıkların görüşlerini kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale 
İşlemleri Hakkında 5903 sayılı Kanun 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Mehmet ŞİMŞEK Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 
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110.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, yurtların afetlere hazırlık durumlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8210) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.05.2009 / J ^ < 

/ / jVyşe Jale AĞIRBAŞ 
1/ DSP İstanbul Milletvekili 

I 

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 
Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında iki gencin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden 
üzmüştür. Olayla ilgili idari ve adli yönden soruşturma başlatılması olayda ihmali bulunanların 
cezalandırılması, ileride bu türden acı olayların yaşanmasını önlemesi için gereken tedbirlerin 
alınması açısından önemlidir. Yaşanan üzücü olay, binlerce öğrencinin ve yardıma muhtaç 
evlatlarımızın kaldığı yurtların çıkabilecek bir yangın yada yaşanabilecek deprem gibi afetlere ne 
kadar hazırlıklı olduğu konusunda kamuoyunda kuşkular oluşmasına neden olmuştur 

1. Türkiye çapındaki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlarda yangın, deprem gibi 
afetlerde yurt içindeki öğrencilerin acilen tahliyesine imkan verecek fiziki altyapı bulunmakta 
mıdır? 

2. Yurtların kaçında yangın çıkması halinde bunu haber veren yangın dedektörleri ile 
yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi bulunmaktadır? Yurtlarda bu 
husustaki eksikliklerin giderilmemesinin gerekçesi nedir? 

3. Yurtların elektrik yada diğer aksamlarının bakımı ve kontrolü sistemli şekilde belli 
aralıklarla yapılmakta mıdır? 

4. Yurtların fiziki durumunu ortaya koyacak bir çalışma en son ne zaman yapılmıştır? Bu 
çalışmanın sonuçlan nelerdir? Eğer konuyla ilgili bir rapor ortaya konmuş ise, belirlenen 
eksikliklerin ne kadarı tamamlanmıştır? 

5. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtların yangın, deprem gibi afetlere ne derece 
hazırlıklı oldukları ve eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesini teminen teftiş yapılması 
hükümetin gündeminde midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ 3 ^ - ^ 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazı. 

istanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, "Yurtların afetlere hazırlık 
durumlarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8210 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı okulların öğretim binaları, öğrenci pansiyonları ve diğer 
eklentilerinin yapımı için, 2000 ve 2004 yıllarında deprem, yangın ve sığınak yönetmeliklerine 
uygun projeler hazırlatılmıştır. Böylece okul binalarının ve pansiyonların yürürlükteki 
yönetmeliklere uygun yapılması için tedbir alınmıştır. Daha önceki yıllarda okul binaları ve 
eklentileri için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlatılan projeler de 
uygulandıkları yıllarda yürürlükteki deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun yapılmıştır. 

2. Okul binalarında ve öğrenci pansiyonlarında yangına karşı tedbir alınması ve gerekli 
malzemelerin bulundurulması yürürlükteki mevzuatı gereği zorunludur. Yerel yöneticiler 
tarafından gerekli tedbirler alınmakta ve mevzuat hükümleri.uygulanmaktadır. 

3. İlköğretim okullarının onarımları valiliklerce hazırlanan ve Bakanlığımızca 
onaylanan ilköğretim yapım ve onarım programlan kapsamında yapılmaktadır. Bu kapsamda 
2009 yılında valiliklere 360.172.500 TL ödenek gönderilmiştir. Ortaöğretim okullarının 
onarımları için de Bakanlığımızca onarım ödeneği gönderilmekte, detay onarım programlan 
valiliklerce hazırlanmakta ve uygulanmakta olup 2009 yılında ortaöğretim okulları için 
valiliklere 107.913.377 TL Ödenek gönderilmiştir. 

Afet hasarlannın önlenmesi için yapılması gereken çalışmalar 15.08.2008 tarihli ve 
6113 (2008 /57) sayılı Genelge'de açıklanmış ve okul ve kurumlarımıza ait bina ve tesislerin 
afetlere karşı güvenli hâle getirilmesi için valiliklerden, illerin her türlü imkânlan kullanılarak 
ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle de iş birliği ve koordine sağlanmak suretiyle uygun 
planlama ve işlem sırasıyla çalışmalann başlatılarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin 
alınması istenilmiştir. 

4-5. Okul binalannın depreme karşı tahkim edilmesi işleri Bakanlığımız merkezinden 
ve ilgili valilikler tarafından yaptırılmaktadır. 

Okullanmız yıkılmasın kampanyası kapsamında 16 ilde bulunan 130 yatılı ilköğretim 
bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okulunun deprem tahkiki yapılmıştır. Tahkik soncunda 
l'inci ve 2'nci öncelikli olarak güçlendirilmesi gerekli görülen 84'ünün Bakanlığımızca 
ödenek gönderilerek güçlendirmesi sağlanmıştır. 

Aynca, pansiyonlu ortaöğretim okullan, ortaöğretim pansiyon binalan ve orta öğretim 
okullan olmak üzere toplam 426 okulda deprem tahkiki yaptırılmış, bunlardan güçlendirme 
ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin binasının güçlendirme projesi hazırlatılmış olup güçlendirme 
inşaatı çalışmaları ödenekler ölçüsünde devam etmektedir 

Og £772009 
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Diğer taraftan, okul binalarının depreme dayanıklılığının sağlanması, Deprem 
Yönetmeliği hükümlerine göre güvensiz görülenlerin takviye projelerinin hazırlanması 
amacıyla her yıl valiliklere ödenek gönderilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız birimlerine ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasannu, 
yapımı, işletimi, bakım ve kullanma aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve 
mal kaybımn en aza indirilerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde ve sırasında 
alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı Yangın önleme ve Söndürme Yönergesi hazırlanarak uygulamaya 
konulmuştur. Bu Yönerge esaslarına göre; merkez ve taşra teşkilatı birimlerimiz kendi bünye 
ve özelliklerinin gerektirdiği ihtiyaç ve şartlan dikkate alarak gerekli tedbirleri almaktadırlar. 

Anılan Yönerge'de; okul ve kurumlarda acil durum ekipleri -söndürme, kurtarma, 
ilkyardım ve koruma ekipleri- kurulması, iç düzenleme talimatı hazırlanarak öğrenci ve 
personelin görebileceği bölümlere asılması, yangın ve depremle ilgili 
kullamlacak/bulundurulması zorunlu araç-gereç ve malzemeler de bildirilmiştir. 

1-7 Mart tarihlerinde Deprem Haftası'nda okul ve kurumlanmızda her yıl yangın ve 
depreme karşı; verilen alarm işareti ile binanın ve dersliklerin kısa sürede planlı bir şekilde 
boşaltilması ve deprem ve yangın konusunda topluca bilgi verilmesi de sağlanmaktadır. 

Görev alanımıza giren diğer konularda olduğu gibi bu konuda da imkânlar dâhilinde 
gerekenler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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/ / / .- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, usulsüz yönetici atamaları iddialarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8211) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
21.05.2009 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

cü^U 
Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınıza bağlı birçok okulda, eski bakan Sayın Hüseyin ÇELİK'in görev süresinin son 
döneminde usulsüz ve keyfi yönetici atamalarının yapıldığı, bu kapsamda on binlerce hak 
sahibinin yıllardır müdür olarak atamaları yapılmazken, okullarda açık müdür kadroları ilan 
edilmeden bir çok ilde kısa süre içinde, hak sahibi olmadığı halde bir çok kişinin asaleten veya 
vekaleten yönetici olarak atandığı haberleri kamuoyunda ve Milli 'Eğitim camiasında önemli 
rahatsızlıklara yol açmıştır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Ülke genelinde 2009 yılı içerisinde bakanlığınıza bağlı okul ve diğer birimlere yapılan 
yönetici atamalarının sayısı, asaleten ve vekâleten olanların dağılımı nasıldır? 

2. Bu atamalardan kaçının usulsüz veya haksız olarak yapıldığı tespit edilmiştir? 
Bakanlığınızca bu konuda yapılmış bir işlem var mıdır? Yapılan atamalardan kaçı 
Bakanlığınız döneminde iptal edilmiştir? 

3. Yeni ataması yapılan idareciler hangi memur sendikalarına üyedirler? 

4. Belirtilen okullarda idareci açığı ilanı yapılmadan keyfi atama yapıldığı iddiaları doğru 
mudur? 

5. Bakanlığınız bünyesinde halen Müdür olarak atama bekleyen kaç hak sahibi bulunmaktadır? 
Bu hak sahiplerinin atama bekledikleri yıllara göre dağılımı nasıldır? 

6. Yıllardır atama bekleyen hak sahipleri bulunurken hakkı olmadığı halde idareci olarak 
atama yapılması nasıl değerlendirilebilir? Bu tür uygulamalar kurumlara ve çalışma barışına 
zarar vermez mi? 

7. Yapılan atamalar Bakanlığınız İdareci Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun mudur? Söz 
konusu yönetmeliğin sık sık değiştirilmesinin gerekçeleri nelerdir? 

8. Kütahya ili genelinde 2009 yılı içerisinde bakanlığınıza bağlı okul ve diğer birimlere yapılan 
.yönetici atamalarının sayısı, asaleten ve vekâleten olanların dağılımı nasıldır? Halen kaç 
okul veya birimde vekâleten yöneticilik görevi sürdürülmektedir. Halen yönetici olanların 
üyesi bulunduğu memur sendikalarına göre dağılımı nasıldır? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/34f^ t>\ /o>/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, "Usulsüz yönetici atamaları 
iddialarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8211 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mili! Eğitim Bakanı 
ÇIT 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

112.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim:26.05.2009 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Eğitim çalışanları, "Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Karar" gereği, önceden bilinmeyen ve istenmeyen sebeplerle; hasta 
olmaları, mazeret izni almaları, seçim, sınav vb. benzeri nedenlerle idari izin 
kullanmaları, mevsim şartları ve dini bayramlardan dolayı eğitime ara yerilmesi 
hallerinde ek ders ücreti alamamaktadır. : • 

Bu Karar doğrultusunda: 

1- öğretmenlerin ekonomik mağduriyetini düzeltmek amacıyla, Yönetici 
ve öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 
tarihinde yapılan 16 ncı madde değişikliği yeniden gözden geçirilerek, 
2006 yılından önceki uygulamaya dönülmesi düşünülmekte midir? 

2- Seçim, sınav, hava koşullan gibi nedenlerle okulların idari tatile girmesi 
durumunda, oluşan hak mahrumiyetini gidermek üzere öğretmenlere ek 
ders ücreti ödemesi yapılması düşünülmekte midir? i 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T,C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.O8.O.SGB.O.O3.O6.O3-ll/3£o0 o | /G9/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇÎRKÎN'in, "Ek ders ücretlerine ilişkin" İlgi 
yazı eki 7/8212 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımızın öncelikli görevinin eğitim-öğretim hizmetlerinin ilgili mevzuatında 
belirtildiği üzere aksatılmaksızın ve olması gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak olduğu 
kuşkusuzdur. Bu görevin yapılmasını olumsuz yönde etkileyen her unsura karşı gerekli 
tedbirlerin alınması gereği de kaçınılmazdır. Bahse konu düzenleme de bu kapsamda 
gerçekleştirilmiş olup mevcut durumun değiştirilmesine ilişkin olarak yürütülen bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

2. Bakanlığımız kadrolarında görev yapan yönetici ve Öğretmenlere Millî Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında 
ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması veya yapılmış sayılmasına 
bağlı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, nasıl ki izinli ve raporlu olunan günlerde ders görevi fiilen yapılmadığı 
için ek ders ücreti ödenmesi söz konusu değilse, çeşitli nedenlerle ilân edilen idari izin 
günlerinde okulların tatil olması nedeniyle ders görevinin yapılması söz konusu olmadığından 
bu günler için de ek ders ücreti ödenmesi mümkün olamamaktadır. Zira, bu günlerde resmî 
bayram günlerinde olduğu gibi herhangi bir resmî tören uygulaması olmadığından 
öğretmenlerin okula gelmeleri gibi bir durum söz konusu olmayıp, öğretmenler bu günleri 
okul dışında değerlendirmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mili! Eğitim Bakanı 
ffimVçukxreu 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

113.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, "Andımız" ile ilgili açıklamasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8213) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

Süleyman'Turan ÇİRKİN j 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

Milli Eğitini Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, katıldığı bir televizyon programında 
ilköğretim okullarında her gün sabah öğrenciler tarafından okunan "Andımız'la ilgili 
aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: x 

"Çocukların her gtln aynı ifadeleri tekrar etmesi doğru değil. Bir süre sonra bu ifadeler 
sıradanlaşıyor. Bazen bu değerlere karşı tepki oluşuyor. Son dönemlerde Kürt meselesi 
gündemde. Açılımlar tartışılıyor. Bir Kürt çocuğunun 'Ne mutlu Türküm Diyene' kavramını 
tekrar etmesinin psikolojik etkisi nasıl olur? Buna bakılmalı. Çocuklar, 'Ne mutlu Türküm 
Diyene' diyerek mutlu olmuyor. Ekonomik sosyal açıdan ortam yaratıhrsa çocuk mutlu 
olacak" 

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı'nm başlıca görevleri başlığı altında 
Birinci maddede aşağıdaki hükümler yer almaktadır: 

"Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 
Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim 
kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, 
programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak." 

1- Andımız"da yer alan "Ne Mutlu Türküm diyene" ifadesinin kullanılmasının psikolojik 
etkisi nedir? Bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız 
tarafından hazırlanan bir rapor, bir inceleme bulunmakta mıdır? 

2- "Andımız"ın içinde yer alan hangi ifadelerin her gün tekrar edilmesi hangi grupların 
tepkisine neden olmaktadır? Size bu konuyla ilgili rahatsızlık içeren herhangi bir 
başvuru yapılmış mıdır? Bu sizin kendi taktiriniz midir? 

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı olarak, öğrencilerimizi "Kürt-
Türk" olarak ayırmanız doğru bir yaklaşım mıdır? Bu yaklaşım 3797 sayılı yasada 
hükme bağlanan Milli Eğitim Bakanlığı'nm görevleriyle bağdaşmakta mıdır? 

4- "Andımız"ı değiştirip, yerine yeni bir metin oluşturmayı düşünmekte misiniz? Eğer 
yeni bir "Andımız" olacaksa bu ifadeler de her gün tekrar edilmeyecek midir? Yoksa 
sadece "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi mi kaldırılacaktır? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3^* /< lûUNM 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi :04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKÎNMn, "'Andımız' ile ilgili" 
açıklamaya ilişkin tlgi yazı eki 7/8213 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

"Öğrenci Andı" 27.08.2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin "öğrenci Andı" başlıklı 12'nci 
maddesinde yer almakta olup bunda değişikliğe gidilmesi hususu Bakanlığımızın gündeminde 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, konuya ilişkin "Konu tartışılabilir ama ben bir görüş oluşturmadım. 
Oluşturunca söylerim." dediğimin basın-yayın organlarında yer aldığı herkesçe bilinmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

114.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır'daki bir ilköğretim okulunda 
yaşanan olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından, Anayasanın 98. İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

y<4 
Gültan KIŞANAK 

Diyarbakır Milletvekili 

21 Mayıs tarihinde Diyarbakır Şehit Albay Güner Ekici İlköğretim Okulu'nda bir 
subayın öğrenci dövdüğü kamuoyuna yansımıştır. Subayın, birkaç askeri üniformalı 
kişiyle birlikte okula girdiği ve öğrenciyi dersten çıkartarak koridorda dövdüğü; çocuğa 
yüksek sesle ağır hakaretler ettiği belirtilmektedir. 

13 Yaşındaki öğrencinin karakoldaki ifadesi, kanuni zorunluluğa rağmen, 
Avukatı ve Sosyal Çalışmacı olmaksızın alınmış, sağlık muayenesi velisi hastaneye 
götürülmeksizin yapılmıştır. 

1. Bir öğrencinin desten çıkartılarak dövülmesi üzerine ne gibi idari takip 
yapılmıştır? 

2. Bir velinin kendi çocuğu dışında bir çocuğu dersten alabilmesi nasıl mümkün 
olmuştur? 

3. Söz konusu okul ve o anda derste bulunan öğretmenin konuyla ilgili ihmalleri 
var mıdır? 

4. Çocuğun önce karakola, ardından hastaneye götürülmesinde Millî Eğitim 
Bakanlığı personelinin ihmali yok mudur? 

5. Okul yönetimince çocuğun ailesine neden zamanında haber verilmemiş; çocuk 
karakola ardından hastaneye götürüldükten sonra aile çağrılmıştır; bu 
durumda ihmali bulunan görevliler hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

6. Çocuğun ailesi neden hastaneye götürülmem iştir? 
7. Çocuğun aldığı darbeler sonucu burun kanaması olmasına rağmen ayakta, 

yalnızca pansuman edilmesi ve müşahede altında tutulmamasında kendisine 
eşlik eden görevlilerin ihmali söz konusu mudur? 

8. Gerek saldırıya uğrayan çocuk ve gerekse arkadaşlarının şahit oldukları ruhsal 
travmanın sağaltımı için ne gibi önlemler alınmıştır? 

9. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/^>^iT 0& /o}V2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan KIŞANAK'ın, "Diyarbakır'daki bir ilköğretim 
okulunda yaşanan olaya ilişkin" tlgi yazı eki 7/8214 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Diyarbakır Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Yenişehir ilçesi Şehit Albay 
Güner Ekici İlköğretim Okulu öğrencisinin bir öğrenci velisi tarafında dövüldüğüyle ilgili 
olarak İlköğretim Müfettişleri Başkanlığınca başlatılan inceleme sonucu düzenlenen raporda; 

a) Okul yöneticisi ve öğretmenlerinin olayla ilgili herhangi bir kusurlarının 
bulunmadığı ve haklarında herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığı, 

b) öğrenci velisinin bir kamu görevlisi olması nedeniyle, kendi kurumunca gerekli 
inceleme/soruşturma işlemlerinin yapılması için rapor ve eklerinin bir suretinin bağlı 
bulunduğu birime gönderilmesi, 

c) Olayın adli işlem yapmaya yetkili mercilere iletilmiş olması nedeniyle adli yönden 
herhangi bir işleme gerek kalmadığı 

tekliflerinin getirildiği ve teklif doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması için öğrenci 
velisinin kurumuna bilgi verildiği anlaşılmaktadır. /? 

Bilgilerinize arz ederim. M / 

Nimet ÇUBUKÇU 
Mili! Eğirim Bakanı 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

115.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü 'nün, Manisa 'da doludan zarar gören üzüm üreticilerine, 
- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, üreticilerin kredi borçlarına, 
- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, veteriner sağlık teknisyenleriyle ilgili yargı kararlarının yerine 

getirilmediği iddialarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/8219), (7/8220), 

(7/8221) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Şaüın MENGÜ 
Manisa Milletvekili 

Manisa ilimiz tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ildir. İlimiz coğrafyasından 
üzüm, tütün, pamuk, zeytin ve meyvecilik yapılmaktadır. Bu ürünler içerisinde tarımsal 
ekonomide önemli yer tutan ise çekirdeksiz kuru üzüm üretimidir. Ülkemizde Üretilen 
çekirdeksiz kuru üzümün % 90'ı Manisa'da üretilmektedir. 

18 Mayıs 2009 tarihinde Manisa merkez, Turgutlu, Salihli ve Saruhanh ilçelerimizde 
dolu yağması sonucu binlerce dönüm üzüm bağımız ve meyve bahçemiz zarar görmüştür. 
Gelen şikayetlere ve Ziraat Odalarının yaptığı tespitlere göre yaşanan dolu afetinde % 80 lere 
varan zarar söz konusudur. Afetler sadece verimi düşürmekle kalmamakta, üretilen üzümün 
kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır. Kalite kaybı ve verim düşüklüğü nedeniyle oluşan 
ekonomik kayıp ise zaten güç şartlarda tarımsal faaliyetlerini yürüten çiftçilerimizi zor 
durumda bırakmaktadır. Ancak, tarım sigortası konusunda yeterli bilinç oluşturulmadığından 
ve bu konuda çiftçilerimizin bilgilendirilmesine yönelik yeterli çalışmalar yapılmadığından 
her yıl yaşanan afetlerde çiftçimiz, üreticimiz büyük zarar görmekte zararları 
karşılanmamaktadır. 

Bu nedenlerle; 

1- Manisa ve ilçelerinde yaşanan afet sonucu tarım alanları afet kapsamına alınması 
gerektiğinden bu yönde bir çalışma yapılması düşünülüyor mu? 

2- Afet yaşanan bölgelerdeki çiftçilerimize ayni ve nakdi yardım yapılması, çiftçi 
borçlarının ertelenmesi, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarının 
ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması, konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

3- Doğal afetler sonucu tarımsal zararların en aza indirilmesi için hangi tedbirler 
alınmaktadır? Tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve yeterli sigorta bilinci 
oluşturulması amacıyla önümüzdeki döneme ilişkin eğitim ve yayım programınız 
var mıdır? 

4- Tarım sigortaları kanunun çıkarıldıktan sonra 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç 
Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun mülga olmuş, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ise işlevsiz 
bırakılarak tarım sigortası risk kapsamına giren ürünler için bu kanun hükümleri 
uygulanmamaktadır. Bu durum doğal afet zararlarının karşılanmasında bir boşluk 
oluşturduğundan Tarım sigortası yaptırılmasının zorunlu hale getirilmesi ve 
primlere devlet desteği katkısının artırılması yönünde bir çalışmanız yar mıdır? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

"TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

441 sayılı Tanm ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinin l'inci fıkrasının (c) bendinde, "Kullandıkları 

ı 
tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin 
teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tanm ürünlerini destekleme politikalan ile ilgili 
çalışmalar yapmak" Tanm ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. Bu 
kapsamda: • . 

1. Ocak 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve 
Adıyaman ilimizde kaç üreticimiz T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tanm Kredi 
Kooperatiflerinden ne kadar kredi kullanmıştır? Üreticilerimizin söz konusu 
kurumlara olan toplam borçlannın anaparaları ve faizleri ne kadardır? Bu borçlann ne 
kadarlık kısmı 2009 yılı içerisinde oluşmuştur? 

2. Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimizin kredisi, zamanında ödenemediğinden dolayı ilgili 
kurumlarca yeniden yapılandınlmıştır? Yeniden yapılandınlan borç miktarı ne 
kadardır? 

3. Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimiz kullandığı kredinin geri ödemesini yeniden yapılandırma 
olmadan önce yapabilmiştir? Yeniden yapılandırma sonrası kaç üreticimiz kredilerini 
geri ödeyebilmiştir? 

4. Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimiz borçlanndan dolayı icra takibine uğramıştır? İcra takibine 
konu olan borç miktarı ne kadardır? Ne kadarlık bir borç bu yöntemle tahsil 
edilmiştir? 

5. Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemde ilgili 
kurumlardan kredi kullanmak için üreticilerimizce kaç başvuru yapılmıştır? Bunlardan 
kaçı krediye uygun görülmüştür? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi Eker 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Isa GÖK 
Mersin Milletvekili 

Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999/1907 K.2001/3769 -sayılı 
kararı ile Bakanlığınızın 06.03.1998 günlü ve 9 sayılı genelgesi ve 24.3.1998 günlü 
218-3110 sayılı işleminin iptaline karar verilmiştir. Bakanlığınızın aynı konuda 
çıkardığı 4.3.2003 günlü ve 23 nolu genelgesinin de Danıştay 10.Dairesi 31.01.2006 
tarih ve E:2003/2124 K:2006/650 sayılı karan ile iptaline karar verilmiştir. Buna 
göre; mesleklerini serbest olarak icra etmek isteyen veteriner sağlık teknisyenlerinin 
kendi adlarına serbestçe işyeri açıp işletemeyecekleri, serbest çalışan veteriner 
hekimlerinin sorumluluklarında, onların muayene ve polikliniklerinde çalışabilecekleri 
yönündeki genelgenin hukuka aykırı olduğu ve mesleklerini basit hayvan sağlığı 
işlerine İlişkin olarak serbestçe yapacakları o yerdeki veteriner hekimlerle koordineli 
olacakları(onların muayenehanesinde değil yalnızca kendi başlarına koordineli 
çalışabilecekleri )belirtilmiştir. Mesele yargı kararıyla açıklığa kavuşmuş olmasına 
rağmen yargı kararının yerine getirilmesinden sorumlu olduğu halde yargı kararına 
uygun işlem tesis etmeyenler hakkında Ankara S.Asliye Ceza Mahkemesinin 
22.01.2009 tarih ve E:2007/524 K:2009/28 sayılı kararıyla keyfi muamele ve görevi 
kötüye kullanma suçları sabit görülmüş ve hapis cezalarına hükmedilmiştir. 
Anayasanın 138.maddesi ". . .Yasama ve yürütme organları ile idare .mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır.bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."hükmüne;:-amirdir.Bu 
bağlamda; V*"~ 

SORU 1-)Yargı kararlarının gereği neden yerine getirilmemiştir? 

SORU 2-)Yargı kararlarının gereğinin yerine getiri lmemesinden dolayı mağdur 
olanların mağduriyetleri nasıl giderilecektir? 

SORU 3-)Yargı kararının gereğini yerini getirmeyen personelleriniz hakkında 
Bakanlığınızın idari bir tasarrufu söz konusu olmuş mudur? Olacak mıdır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/-2-3.2& - 7-^$6G?ı9? ftÜk 
KONU : Yazılı Soru Önergeleri * ' TEMMUZ M» 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

llgi:04.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.Â.01.0.GNS.0.10.00.02- 13665 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Manisa Milletvekili Şahin MENGÜ' ye ait 7/8219, 
Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE' ye ait 7/8220, Mersin Milletvekili İsa GÖK' e ait 
7/8221 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S S g 7/82,9 n^Z^iJUc^ 
2- Görüş 7/8220 Mehmet Mehdi EKER 
3-Görüş 7/8221 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Şahin MENGÜ 
Manisa Milletvekili 

Esas no : 7/8219 

Manisa ilimiz tarımsal Üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ildir. İlimiz coğrafyasından üzüm, 
tütün, pamuk, zeytin ve meyvecilik yapılmaktadır. Bu ürünler içerisinde tarımsal ekonomide 
önemli yer tutan ise çekirdeksiz kuru üzüm üretimidir. Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru 
üzümün % 90'ı Manisa'da üretilmektedir. 
18 Mayıs 2009 tarihinde Manisa merkez, Turgutlu, Salihli ve Saruhanlı ilçelerimizde dolu 
yağması sonucu binlerce dönüm üzüm bağımız ve meyve bahçemiz zarar görmüştür. Gelen 
şikayetlere ve Ziraat Odalarının yaptığı tespitlere göre yaşanan dolu afetinde % 80 lere varan 
zarar söz konusudur. Afetler sadece verimi düşürmekle kalmamakta, üretilen üzümün kalitesinin 
düşmesine de neden olmaktadır. Kalite kaybı ve verim düşüklüğü nedeniyle oluşan ekonomik 
kayıp ise zaten güç şartlarda tarımsal faaliyetlerini yürüten çiftçilerimizi zor durumda 
bırakmaktadır. Ancak, tarım sigortası konusunda yeterli bilinç oluşturulmadığından ve bu konuda 
çiftçilerimizin bilgilendirilmesine yönelik yeterli çalışmalar yapılmadığından her yıl yaşanan 
afetlerde çiftçimiz, üreticimiz büyük zarar görmekte zararları karşılanmamaktadır. 
Bu nedenlerle; 

SORU 1) Manisa ve ilçelerinde yaşanan afet sonucu tarım alanları afet kapsamına alınması 
gerektiğinden bu yönde bir çalışma yapılması düşünülüyor mu? 

SORU 2) Afet yaşanan bölgelerdeki çiftçilerimize ayni ve nakdi yardım yapılması, çiftçi 
borçlarının ertelenmesi, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarının ertelenmesi veya 
yeniden yapılandırılması, konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

SORU 3) Doğal afetler sonucu tarımsal zararların en aza indirilmesi için hangi tedbirler 
alınmaktadır? Tarım sigortasının yaygınlaştırılması ve yeterli sigorta bilinci oluşturulması 
amacıyla önümüzdeki döneme ilişkin eğitim ve yayım programınız var mıdır? 

SORU 4) Tarım sigortaları kanunun çıkarıldıktan sonra 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç 
Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun mülga olmuş, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ise işlevsiz bırakılarak tarım sigortası risk 
kapsamına giren ürünler için bu kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Bu durum doğal afet 
zararlarının karşılanmasında bir boşluk oluşturduğundan Tarım sigortası yaptırılmasının zorunlu 
hale getirilmesi ve primlere devlet desteği katkısının artırılması yönünde bir çalışmanız var 
mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4) Bakanlığımızca yürütülen 2090 Sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; çeşitli tabii afetler nedeniyle (Tarım Sigortaları 
Kanunu kapsamı dışında kalan afetler için) tarımsal varlıkları %40' in üzerinde zarar gören, bu 
zararlarını tarım ve tarım dışı diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda olduğu İl Hasar Tespit 
Komisyon Kararı ile belirlenen çiftçilere karşılıksız nakdi yardım yapılmaktadır. 
Tarım sigortası sistemi gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dünyada başarılı sigorta 
uygulamalarından olarak kabul edilen ve sistemimizi örnek aldığımız İspanya modelinde de 
gönüllük esası söz konusudur. Havuz sistemini düzenleyen genel şartlar, tarife-talimatlar ile 
teknik şartlar mevcuttur. Üreticiler için, bu düzenleyici unsurlarda; bitkisel ürünlerde bir bitkinin 
hangi fenelojik evreden itibaren sigortalanabileceği, sigortaya kabul ve son kabul tarihleri gibi 
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hususlar belirlenmiştir. Devlet destekli Tarım Sigortalan uygulamaları kapsamında, sigorta 
yaptırmak isteyen üreticiler, tarım sigortası konusunda ruhsatı bulunan işletici şirket ortağı sigorta 
şirketleri veya acenteleri aracılığı ile uygulamadan faydalanabilmededirler. 

Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin bugüne kadar sigortalanamayan önemli bir 
kısmını teminat altına alabilmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve devlet desteği ile tarım 
sigortasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla Cumhuriyet tarihimizde devrim olarak 
nitelendirebileceğimiz, 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 21 Haziran 2005 tarih ve 25852 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun kapsamında; Tarım Sigortalan sisteminin, sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde büyümesi 
ilkesinden sapmamak şartıyla 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllan uygulamalarına yönelik olarak 
yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

5363 sayılı Tanm Sigortalan Kanunu'na bağlı olarak "Tanm Sigortalan Havuzu Çalışma Usul ve 
Esaslan Hakkında Yönetmeliğin" Yardım ve borç ertelemesi" başlıklı 29' uncu maddesinde; 
"Bu Yönetmelik kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan 
üreticiler, 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Kanundan yararlanamaz. 

Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen riskler, bölgeler ve ürünler dışında kalan risk, ürün ve 
bölgelerde 2090 sayılı Kanun kapsamında yardım yapılabilir, "denilmektedir. 

Bu kapsamda, 2009 yılı için 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2008/14479 sayılı Bakanlar Kurulu Karan çerçevesinde "Bitkisel ürünler için, dolu ana riski ile 
birlikte .. ..Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır" denilmektedir. 
Bu kapsamda, dolu afeti nedeniyle 2090 sayılı Kanun kapsamında nakdi yardım yapılması 
mümkün bulunmamaktadır. 

Tanm Sigortalarının hedefi; daha önce sigorta edilemeyen sel, kuraklık ve don gibi geniş 
alanlarda ve büyük hasarlara neden olan ve doğal felaket (katastrofık risk) özelliği taşıyan 
risklerin sigortalanmasını sağlayarak, hem riskleri yönetilebilir kılmak hem de devletin bu 
risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü azaltmaktır. 

Uygulamanın ülke genelinde duyurulması amacıyla; Ülkemizin muhtelif il ve ilçelerinde 18 Adet 
geniş katılımlı bölgesel, 64 il, 171 ilçe/Belde/Köy de 203 adet lokal tanıtım toplantısı yapılmıştır. 
Aynca yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurular yapılmış ve tüm il ve ilçelerimize tanıtım afiş 
ve broşürleri dağıtılmış olup, eğitim ve yayım çalışmalan devam etmektedir. 

Tanmsal sulamada kullanılan elektrik borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandmlması 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev alanına girmekte olup, söz konusu Bakanlık 
tarafından çiftçilerin tanmsal sulamada kullandıkları elektrik borçlanyla ilgili olarak, muhtelif 
tarihlerde taksitlendirme ve ödeme kolaylığı getirilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Esas no :7/8220 

441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinin 1' inci fıkrasının (c) bendinde, "Kullandıkları 
tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin 
teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili 
çalışmalar yapmak" Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. Bu 
kapsamda; 

SORU 1) Ocak 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde 
ve Adıyaman ilimizde kaç üreticimiz T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden ne kadar kredi kullanmıştır? Üreticilerimizin söz konusu kurumlara olan 
toplam borçlarının anaparaları ve faizleri ne kadardır? Bu borçların ne kadarlık kısmı 2009 
yılı içerisinde oluşmuştur? 

SORU 2) Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimizin kredisi, zamanında ödenemediğinden dolayı ilgili kurumlarca 
yeniden yapılandırılmıştır? Yeniden yapılandırılan borç miktarı ne kadardır? 

SORU 3) Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimiz kullandığı kredinin geri ödemesini yeniden yapılandırma olmadan 
önce yapabilmiştir? Yeniden yapılandırma sonrası kaç üreticimiz kredilerini geri 
ödeyebilmiştir? 

SORU 3) Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemler 
arasında kaç üreticimiz borçlarından dolayı icra takibine uğramıştır? İcra takibine konu olan 
borç miktarı ne kadardır? Ne kadarlık bir borç bu yöntemle tahsil edilmiştir? 

SORU 4) Türkiye genelinde, GAP Bölgesi illerinde ve Adıyaman ilimizde anılan dönemde 
ilgili kurumlardan kredi kullanmak için üreticilerimizce kaç başvuru yapılmıştır? Bunlardan 
kaçı krediye uygun görülmüştür? 

CEVAP 1-2-3-4-5) Sorulara ilişkin olarak. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
BirliŞi Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazı asa&ıda ver almaktadır: 

Adıyaman iline bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerince 2008 yılında toplam 987 ortağa 
6.433.339 TL, 
2008 yılı içerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin tamamında 519.000 ortağa 1.880.000.000 
TL, kredi kullandırılmıştır. 
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Diğer taraftarı, çiftçi borçlarının yapılandırılması yönünde bir Kanun veya Kararname 
bulunmadığından Tarım Kredi Kooperatifi ortağı üreticilerin borçlarının yapılandırılması 
yönünde bir uygulama yapılmamıştır. 
Ancak, vadesi geçen borcu bulunan ortaklarımızdan kanuni takipte olanlara kooperatife yazılı 
müracaatları halinde, Kooperatif Yönetim Kurulunca beyanın doğruluğu ile ödeme gücünün 
gerçekten kaybedildiğinin tespit edilerek uygun görülmesi halinde borçlarının % 20'sini peşin 
olarak ödemeleri şartıyla, kalan borçlarını taksit aralıkları 3 ayı geçmemek üzere faizli olarak 
12 aya kadar taksitle ödeme imkanı verilebilmektedir. 

Somlara ilişkin olarak, T.C.Ziraat Bankası A.S. Genel Müdürlüsünden alınan cevabi 
yazı aşağıda ver almaktadır: 

l)Ocak 2008 - Mayıs 2009 tarihleri arasında kullandırılan Bankamız kaynaklı tarımsal 
kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Türkiye 
Geneli 
GAPmerT 
Adıyaman 

Kullandırılan 
Kredi Miktarı 

8.323.373.000 

362.493.000 
44.537.000 

Kredi 
Kullanan 

Üretici Sayısı 
1.281.000 

43.600 
5.500 

31.05.2009 
Tarihli Bakiyesi 

(Anapara) 
6.712.572.000 

332.951.000 
41.275.000 

2009 Yılında Oluşan 
Borç Bakiyesi 

610.203.000 

43.603.000 
3.460.000 

Söz konusu kredilere, T.C. Ziraat Bankası cari tarımsal kredi faiz oranlarından ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararları kapsamında indirim yapılmak suretiyle, % 7 ile % 13,13 
(Damla/Yağmurlama Sulama kredilerinde % 0) arasında değişen oranlarda faiz uygulanmakla 
birlikte, üreticiden alınacak faiz tutan ancak kredi vadesinde kesinleştiğinden, faiz borcuna 
ilişkin bir bilgi verilememektedir. 

2) 22.03.2009 tarih ve 27177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile; Bankamızca 2005/8378, 2005/9839, 
2006/9994, 2006/11199, 2006/11201, 2007/12339, 2007/13045, 2008/13881 ve 2008/14489 
sayılı Kararnameler gereğince kullandırılan ve/veya ertelenen kredilerin vadesinin, işletme 
kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenebileceği 
hükme bağlanmış olup, bu kapsama giren üreticilerin T.C. Ziraat Bankasına olan tanmsal 
kredi borçlannın vadesi, başvurulan halinde indirimli faiz oranları üzerinden 
uzatılabilmektedir. 

Anılan Kararname kapsamında 31.05.2009 tarihi itibanyla, T.C. Ziraat Bankamızca normal 
hesaplardan yeniden yapılandınlan krediler ile 01.01.2008-31.05.2009 tarihleri arasında 
Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabından yapılandınlan tarımsal borçlu bilgileri aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir. 

Normal Hesaplardan Yeniden 
Yapılandırılan 

Türkiye Geneli 
GAP İlleri 
Adıyaman 

Borç Miktan 

381.288.000 
9.048.000 

341.000 

Borçlu Sayısı 

23.950 
340 

18 
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t ' 
Tasfiye Olunacak Alacaklar 
Hesabından Yapılandırılan 

Türkiye Geneli 
GAP İlleri 
Adıyaman 

Borç Miktarı 

18.409.223 
. 65.219 

25.651 

Borçlu Sayısı 

7069 
38 
3 

3) Türkiye genelinde 455.388, GAP illerinde 9.760 ve Adıyaman ilinde 1.817 üreticimiz 
anılan dönem içerisinde vadesi dolan borçlarının ödemesini herhangi bir yeniden 
yapılandırma olmaksızın gerçekleştirmiştir. 
Diğer taraftan, 2. Maddede belirtilen yapılandırma uygulaması kapsamında tarımsal kredi 
borçlarının vadesi Ötelenmekte olup, uygulamadan faydalanan ve ötelenmiş kredi vadesi dolan 
üretici bulunmadığından, yapılandırma sonrası tahsilatlara ilişkin bilgi verilememektedir. 

4) 4 01.01.2008-31.05.2009 tarihleri arasında Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılan 
tutarlar ile bu aktarımdan sonra yapılan tahsilat işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tasfiye Olunacak Alacaklar 
Hesabında Kayıtlı Tarımsal 

Borçlu Bilgileri 
Türkiye Geneli 
GAP İlleri 
Adıyaman 

Borçlu sayısı 

47880 
2986 
282 

Borç miktarı 

311.575.153 
19.717.419 
1.617.991 

Tahsilat Miktarı 

148.806.126 
6.197.172 
1.079.761 

5) Tarımsal kredi kullanmak üzere T.C. Ziraat Bankasına yapılan başvuru sayısına ilişkin 
istatistiki bilgi bulunmamakla birlikte, banka şubelerine müracaat eden bütün üreticilerin 
talepleri değerlendirilmeye alınmakta ve herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan tüm 
üreticilerin kredi talepleri karşılanmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

Esas no :7/8221 

Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999/1907 K.2001/3769 "sayılı 
kararı ile Bakanlığınızın 06.03.1998 günlü ve 9 sayılı genelgesi ve 24.3.1998 günlü ve 23 
nolu genelgesinin de Danıştay 10. Dairesinin 31.01.22006 tarih ve E:2003/2124 
K:2006/650 sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Buna göre; mesleklerini serbest 
olarak icra etmek isteyen veteriner sağlık teknisyenlerinin kendi adlarına serbestçe işyeri 
açıp işletemeyecekleri, serbest çalışan veteriner hekimlerinin sorumluluklarında, onların 
muayene ve polikliniklerinde çalışabilecekleri yönündeki genelgenin hukuka aykırı 
olduğu ve mesleklerini basit hayvan sağlığı işlerine ilişkin olarak serbestçe yapacakları o 
yerdeki veteriner hekimlerle koordineli olacakları (onların muayenehanesinde değil 
yalnızca kendi başlarına koordineli çalışabilecekleri) belirtilmiştir. Mesele yargı kararıyla 
açıklığa kavuşmuş olmasına rağmen yargı karannın yerine getirilmesinden sorumlu 
olduğu halde yargı kararına uygun işlem tesis etmeyenler hakkında Ankara 5. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 22.01.2009 tarih ve E:2007/524 K:2009/28 sayılı kararıyla keyfi muamele 
ve görevi kötüye kullanma suçlan sabit görülmüş ve hapis cezalarına hükmedilmiştir. 
Anayasanın 138.maddesi " Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır, bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez, "hükmüne amirdir. Bu 
bağlamda; 

SORU 1-)Yargı kararlarının gereği neden yerine getirilmemiştir? 

SORU 2)Yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmemesinden dolayı mağdur olanların 
mağduriyetleri nasıl giderilecektir? 

SORU 3)Yargı kararının gereğini yerini getirmeyen personelleriniz hakkında 
Bakanlığınızın idari bir tasarrufu söz konusu olmuş mudur? Olacak mıdır? 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımız tarafından, 3285 sayılı Kanunun 17 nci, 6343 sayılı 
Kanunun 8 inci maddelerine göre, 6.3.1998 tarihinde veteriner sağlık teknisyenlerinin 
kabin açamayacaklan yönünde 9 Nolu Tamim yayınlanmıştır. 

Bakanlığımızca hazırlanan 9 nolu tamimin iptali" için Danıştay Onuncu Dairesinde dava 
açılmış olup Danıştay Onuncu Dairesinde, 1999/1907 Esas No ile görüşülen dava 
sonucunda, 6.3.1998 tarihli ve 9 sayılı Tamimin iptaline karar verilmiştir. 

9 Nolu Tamim'in iptaline ilişkin Danıştay kararının incelenmesinden, "6343 sayılı 
Yasanın 1954 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın, Yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülen hususları belirlemek amacıyla çıkarılacak bir yönetmeliğin yürürlüğe 
girmediği, ancak yönetmelikle bir düzenleme yapılmadığı halde davacı gibi sağlık 
teknisyeni olarak görev yapanların istihdam edildiği, ayrıca Bakanlık teşkilatında 
görevli olan sağlık teknisyenlerinin meslekleri ile ilgili olarak yaptıkları işleri serbest 
meslek olarak Bakanlık teşkilatı dışında yapmalarını engelleyen bir hükmün 
mevzuatta yer almadığı, davacının serbest veteriner sağlık teknisyeni olarak 
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çalışmasına izin verilmesi durumunda, bu iznin davalı idarenin kontrol ve 
denetimine tabi olacağı" kararma varıldığı anlaşılmıştır. 

18 Haziran 2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veteriner Hekim 
Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin" Yardımcı Personel istihdamı başlıklı 12. 
maddesi ile; veteriner sağlık teknisyenleri ve veteriner sağlık teknikerlerin, serbest 
veteriner hekimlerin yanında, (aynen Bakanlık teşkilatında görevli oldukları zaman 
yaptıkları görevleri nasıl ve hangi şartlarda yapabiliyorlarsa) meslekleri ile ilgili 
olarak yaptıkları işleri, serbest meslek olarak Bakanlık teşkilatı dışında da 
yapabilmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu madde ile; Bakanlık tarafından, 
veteriner sağlık teknisyenleri ve veteriner sağlık teknikerlerine "Yardımcı Sağlık 
Personeli Çalışma tzin Belgesi" düzenlenmekte ve yine Bakanlığımızca kontrol ve 
denetime de tabi tutulmaktadırlar. 
Danıştay kararı doğrultusunda 9 Nolu tamimin iptalini müteakiben, yine Danıştay 
kararlarında yer alan hususların "Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik 
Yönetmeliği" hükümlerince karşılanması dolayısıyla; veteriner sağlık teknisyenlerinin ve 
veteriner sağlık teknikerlerinin mesleklerini serbest icra etmek istemeleri halinde, yine 
Bakanlık teşkilatında iken çalıştıkları _gibi, serbest veteriner hekimlerle birlikte (3285 
sayılı Kanunun 17. maddesinin (b ve c) fıkraları. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Yönetmeliğinin 44. 48. 125. maddeleri gereği) çalışma imkanını sağlayan 04.03.2003 
tarihli ve 05963 sayılı 23 Nolu Tamim yayınlanmıştır. 

Veteriner Sağlık Teknisyeni Hasan KÜÇÜKBABACIK tarafından, Bakanlığımız Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yayımlanmış olan 04.03.2003 tarihli ve 05963 sayılı 
23 Nolu Tamimin iptali ile ilgili Bakanlığımız aleyhine dava açılmış olup, Danıştay 
lO.Dairesince 31.1.2006 tarih ve E.2003/2124, K.2006/650 sayılı kararla Tamimin iptaline 
karar verilmiştir. 
23 Nolu Tamim'in iptaline ilişkin Danıştay kararının incelenmesinden; "Davalı 
Bakanlığın 6343 sayılı Kanunun 11. maddesi 2. fıkrası hükmüne rağmen Yönetmelik 
çıkartmadığı, Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, hayvanların muayene ve tedavi 
dışında Yönetmelikle esasları konulup sınırlan belirlenen basit hayvan sağlığı işleri 
yapabilecekleri, bu hususta hazırlanacak Yönetmeliklerinde gösterilen esaslar 
dahilinde sanatlarını icra edebilecekleri " kararına varıldığı anlaşılmaktadır. 
Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen 23 nolu Tamimin iptal kararı; 11.05.2006 tarihli ve 
016094 sayılı yazımızla İl Müdürlüklerine bildirilmiş ve 23 nolu tamim iptal kararları da 
dikkate alınarak, veteriner sağlık teknisyenleri hakkında Yönetmelik çalışmalarına 
başlanmıştır. Yönetmeliğin çıkartılması, mevzuatla belirlenmiş bir prosedür çerçevesinde 
yürütülmekte olup 17 Şubat 2006 tarihli ve 26083 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği prosedür başlatılmıştır. İlgili Yönetmelik 
gereği son hali verilmiş olan "Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği" 8.Mart.2007 tarihli ve 
26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bakanlığımızca yayımlanmış olan söz konusu Yönetmelikle, veteriner sağlık teknisyeni 
ve teknikerlerinin yapacakları hizmetler, sınırları çizilmiş basit hayvan sağlığına yönelik 
hizmetler olarak belirlenmiş olup ayrıca Yönetmelik gereği, veteriner sağlık teknisyenleri 
ve teknikerleri bulundukları bölgedeki îl Müdürlüklerinden çalışma izni alıp denetim ve 
kontrolleri de yine İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 
Tüm bu uygulamalar sonucu Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliğin yayınlanması ile 
Danıştay kararının uygulanması 8 Mart 2007 tarihinde tamamlanmıştır. 
"Hayvan Sağlığı Kabini" açmak isteyen veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık 

teknikerleri halen yürürlükte olan 8.Mart.2007 tarihli "Hayvan Sağlığı Kabini 
Yönetmeliği" 5. maddesi hükümlerine göre Bakanlığımız İl Müdürlüklerine başvurarak 
"Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" alabilmektedir. 
Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.01.2009 tarih ve E:2007/524 K:2009/28 sayılı 
kakaoyla ceza alan kamu görevlileri söz konusu kararı temyize göndermiş olup süreç 
halen devam etmektedir. 
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116.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, karayolu taşımacılığı belgeleri 
ücretlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım 'in cevabı (7/8222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırınvtarafındân yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 14.05.2009 * •• ' 

Süleyman LâAff WNUSOĞLU 
Trabzon Milletvek\i 

Karayolu taşımacılığına bir düzen getirilmesi ve disiplin sağlanması gerekçesiyle 
çıkartılan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen belgeler için düzenlenen ücret tarifeleri kamyoncu 
esnafımızı sıkıntıya sokmaktadır. 

1- Kamyoncularımızdan K türü yetki belgeleri için 10 bin TL gibi yüksek miktarda para 
talep edilmesinin gerekçesi nedir? 

2- Bu miktarın kamyoncularımız için daha makul bir seviyeye düşürülmesi konusunda 
bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

3- Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenlenen her tür yetki belgesi için belirlenen 
ücretlerin düşürülmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

4- Bugüne kadar Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenlenen hangi tür yetki belgesi 
için ne kadar para toplanmıştır? Bu para nereye harcanmıştır? Bu para nasıl 
değerlendirilmektedir? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI « » - — 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/<b#>-
Konu :Trabzon Milletvekili Sayın 

Süleyman Latif YUNUSOĞLU'nun 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Süleyman Latif YUNUSOĞLU'nun 7/8222 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Binali YILDIRIM 
1) Cevap formu ; VJaçtaııja Bakanı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU'NUN 
7/8222 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Karayolu taşımacılığına bir düzen getirilmesi ve disiplin sağlanması 
gerekçesiyle çıkartılan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna 
dayanılarak çıkartılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen belgeler için 
düzenlenen ücret tarifeleri kamyoncu esnafımızı sıkıntıya sokmaktadır. 

SORULAR: 
1- Kamyoncularımızdan K türü yetki belgeleri için 10 bin TL gibi yüksek 

miktarda para talep edilmesinin gerekçesi nedir? 
2- Bu miktarın kamyoncularımız için daha makul bir seviyeye düşürülmesi 

konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 
3- Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenlenen her tür yetki belgesi için 

belirlenen ücretlerin düşürülmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
4- Bugüne kadar Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenlenen hangi tür yetki 

belgesi için ne kadar para toplanmıştır? Bu para nereye harcanmıştır? Bu para nasıl 
değerlendirilmektedir? 

CEVAPLAR: 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa dayanılarak hazırlanan Karayolu 

Taşıma Yönetmeliği'nde; Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyet alanları, bu 
alanlarda faaliyette bulunacakların alacakları yetki belgesi türleri ye belge alma 
şartları ayrı ayrı düzenlenmiş, her yetki belgesi türünün yapacağı faaliyete uygun 
mali yeterlilik şartları getirilmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin geçici maddeleri ile de gerek önceden yetki belgesi almış 
olanların gerekse Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ilk defa yetki belgesi alacak 
olanların, öngörülen şartlan sağlamaları için bir uyum süreci getirilmiş, bu süreç 
içerisinde ilgililerin yetki belgelerini almaları ve faaliyetlerini devam ettirmeleri 
sağlanmıştır. Bu yönetmelikte ticari olarak yapılan taşımaların tamamına yakını 
düzenlenmiş olup, herhangi bir karayolu taşımacılık faaliyet alanı için diğer gerçek 
ve tüzel kişilere göre lehte veya aleyhte olabilecek herhangi bir düzenleme 
yapılmamıştır. 

4925 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde ücretler 
belirlenirken; mesleğe giriş konusunda kontrolü sağlamak, bilinçsiz girişi önlemek, 
mali kapasitesi ve mesleki yeterliliği olan, rekabet edebilecek işletmelerin oluşması 
hedeflenmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, her yetki belgesi için ayrı ayrı belirlenen özel 
şartlar; taşımacılık faaliyetinin tanımlanmış kapsamına, büyüklüğüne, niteliğine, 
faaliyet için gerekli yatınm miktarına, taşıdığı risklere, bu faaliyet alanlarının 
birbirleri ile olan ilişkilerine göre tespit edilmiş ve yine yönetmeliğin ilgili maddesi 
ile belirlenen ücretler de dildcaj^îkîi^fak bahsedilen faaliyetler arasında dinamik bir 
denge oluşturulmuştur. d&\ * , t k i n \ 

Her yetki belgesi türuıte&d^uNgibı K. türü yetki belgesi alacak olanlar içinde 
bu Yönetmelikle mali yet«lfüK $föı^^i^j|niş, sermaye ve asgari kapasite şartının 
yanı sıra taşımacılık yetki Qe%ejLen' içWöfogörülen ücretlerden en düşüğü bu yetki 
belgesi türü için belir lenmiştir-^r^^a1^ 
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Bu kapsamda; 25.02.2006 tarihinden önce bu alanda faaliyette bulunduklarını 
belgeleyen tek araç sahibi gerçek kişilere (bireysel taşımacılara) Yönetmeliğin geçici 
maddeleri ile belli muafiyetler tanınmış ve yetki belgelerini % 97 indirimli (300 TL) 
olarak almaları sağlanmıştır. 

Birden fazla taşıtı olan gerçek ve tüzel kişilerde yine Yönetmeliğin geçici 
maddeleri ile kademeli olarak getirilen %87 - %90 indirimler ve muafiyetler 
kapsamında yetki belgelerini (1000-1300 TL) almışlardır. 

Bu alanda faaliyet gösterenler yetki belgelerini zaten indirimli olarak makul 
ücretlerle almış olup, bu aşamada belge ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesi 
yönünde bir çalışma yapılmamaktadır. 15.06.2009 tarihi itibariyle; K türü yetki 
belgelerinin sayısı Kl=170.756, K2=l 19.385, K3= 927 olmuştur. 

Bakanlığımızca yapılan tespitlere göre bu alanda faaliyet gösterenlerin yaklaşık 
% 98'i yetki belgelerini almış olup, bu aşamada belge ücretlerinin düşürülmesi 
yönünde bir çalışma yapılmamaktadır. Yetki belgesi almış olanların sayısı 15.06.2009 
tarihi itibariyle; yukarıda sözü edilen K türü belgeler hariç 10.716 olmuştur. 

Bakanlığımızdan bu güne kadar alınan yetki belgelerinden 594.665.655,58 TL 
gelir elde edilmiş, bu gelirden Hazine ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payı olmak üzere 
Maliye Bakanlığına aktarılan 145.840.365,50 TL ile birlikte toplam 244.800.826,52 
TL harcama yapılmıştır. Yapılan tahsilatlardan giderler düşüldükten sonra bakiye 
gelirler Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre Devlet îç Borçlanma 
Senetleri için oluşan faiz oranından düşük olmamak üzere günün koşullarına göre 
vadeli mevduat hesaplarında nemalandınlmaktadır. 

Elde edilen bu gelir 4925 sayılı Kanunla kurulan Bakanlığımız Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğünce yasalara uygun olarak işletilmekte ve yaratılan bu yeni 
kaynak hem Bakanlığımızın idari ve teknik alt yapısının (otomasyon sistemi 
kurulması, gerekli yazılım ve donanım alımı, hizmet alımı, merkez ve taşra bina 
yenileme, bakım ve onarımı, ağırlık ve boyut kontrol istasyonlarının yenilenmesi, 
demirbaş malzeme alımı ve ihtiyaç duyulan diğer teknik donanımın temini) 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda hem de sektörün yeniden 
yapılandırılmasında kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereği; 

Uluslararası taşıma yaparken uğradıkları saldın sonucu hayatını kaybeden Türk 
şoförler ile beraberindeki vatandaşlarımızın varislerine 30.000-40.000 TL yardım 
yapılması öngörülmüş ve bugüne kadar toplam 80 aileye 2.965.000 TL yardım 
yapılmış olup, bu konudaki ödemelere devam edilmektedir. 

. Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş 30 yaşın üzerindeki çekici, kamyon, 
tanker ve otobüslerin hurdaya ayrılmak suretiyle piyasadan toplar$$îs>>£rojesi 
kapsamında bu güne kadar 1974 taşıt hurdaya ayrılmak üzere Bakanjıgımızc î ^atın 
alınmış ve taşıt sahiplerine 11.328.791 TL ödeme yapılmıştır. 2009 yul sontatodar 
yaklaşık 100.000 taşıtın bu yolla piyasadan toplanması planla|ımaldi'yeJböyleCe 
karayolu trafik güvenliğine önemli katkılar sağlanması mümkün ofacaktır.̂  '/$$$ 
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117.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Diyarbakır-Van arasında uçak seferleri düzenlenmesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından anayasanın 98. ve 
içtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınız^ arz ederim. 

K v 

Özdal ÜÇER 
ı 

Van Milletvekili 
Doğu Anadolu bölgesinin iki büyük ili olan Van ve Diyarbakır illeri arasında ulaşım karayolu 
ile sağlanmaktadır. 6-7 saat süren bu yolculuklar yol şartlarına bağlı olarak kimi zaman büyük 
kazaların meydana gelmesiyle son bulmaktadırlar, özellikle Bitlis Deresi civarlarında her yıl 
onlarca kaza olmaktadır. , 

Bu iller bölgenin nüfus olarak en büyük illeri olmalarına rağmen; bu iller arasında uçak 
seferleri düzenlenmemektedir. Van'dan Diyarbakjr'a havayolu ile gitmek isteyen bir 
vatandaşımız ya Ankara ya da istanbul aktarmalı uçmak zorunda kalmaktadır. Bu hem zaman 
olarak hem de ekonomik anlamda vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. 

Çağdaş yaşamın bir gereği olarak iller arasında havayolu ile yolculuk etmek tüm 
vatandaşlarımıza sağlanması gereken bir haktır. Doğu Anadolu'nun en önemli ve kalabalık 
illerinden olan Diyarbakır ve Van arasında uçak seferlerinin yapılması bölge için de büyük 
önem taşımaktadır. 

1- Diyarbakır-Van arası uçak seferleri düzenlenmesi yönünde herhangi bir engel 
bulunmakta mıdır? 

2- Bu iller arasında uçak seferleri düzenlenmesi yönünde herhangi bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 0 6 7FUMII7 ?MQ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı U ° T t M M ^ . OT 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ l Ç 3 3 
Konu :Van Milletvekili 

Sayın Özdal ÜÇER'in 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın özdal ÜÇER tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen 7/8223 esas 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
EK: ^ ^ ^ / *•"" Binali YILDIRIM. 
1) Cevap formu ^ ^ ^ S Ulaştırma Bakanı 
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VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZDALÜÇER'İN 
7/8223 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Doğu Anadolu bölgesinin iki büyük ili olan Van ve Diyarbakır illeri arasında 
ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. 6-7 saat süren bu yolculuklar yol şartlarına bağlı 
olarak kimi zaman büyük kazaların meydana gelmesiyle son bulmaktadırlar. 
Özellikle Bitlis Deresi civarlarında her yıl onlarca kaza olmaktadır. 

Bu iller bölgenin nüfus olarak en büyük illeri olmalarına rağmen bu iller 
arasında uçak seferleri düzenlenmemektedir. Van' dan Diyarbakır'a havayolu ile 
gitmek isteyen bir vatandaşımız ya Ankara ya da İstanbul aktarmalı uçmak zorunda 
kalmaktadır. Bu hem zaman olarak hem de ekonomik anlamda vatandaşlarımızı 
olumsuz etkilemektedir. 

Çağdaş yaşamın bir gereği olarak iller arasında havayolu ile yolculuk etmek 
tüm vatandaşlarımıza sağlanması gereken bir haktır. Doğu Anadolu'nun en önemli ve 
kalabalık illerinden olan Diyarbakır ve Van arasında uçak seferlerinin yapılması bölge 
için de büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Diyarbakır- Van arası uçak seferleri düzenlenmesi yönünde herhangi bir 
engel bulunmakta mıdır? 

2- Bu iller arasında uçak seferleri düzenlenmesi yönünde herhangi bir çalışma 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Ülkemizde bulunan atıl havaalanlarının sivil havacılık sektörünün hizmetine 
sunulması amacıyla 2003 yılında başlatılan Bölgesel Havacılık Projesi kapsamında 
önemli gelişmeler sağlanmış olup, Türk Hava Yollarının yanı sıra, diğer özel sektör 
hava taşıma işletmelerinin de yurdun dört bir yanından yurt içi ve yurt dışı seferler 
yapmalarına olanak sağlanmıştır. Bu alanda gerekli mevzuat düzenlenmesi yapılarak, 
sektörün önü açılmıştır. 

Bu kapsamda, Diyarbakır-Van arası uçak seferlerinin düzenlenebilmesi için 
ticari hava taşıma işletmelerinin uçuş planlaması yapmaları gerekmektedir. Bir başka 
ifadeyle, herhangi bir hava taşıma işletmesi tarafindan sözkonusu illerimiz arasında 
sefer yapılması talebinin olması halinde başvurular, ilgili mevzuat kapsamında 
değerlendirmeye alınarak, gerekli kolaylıklar gösterilecektir. 

Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak iç hatlarda seferfyapan havayolu işletmelerine 
Diyarbakır ve Van illerimizin potansiyeli anlatılarak^ uçuşların başlatılması 
önerilmektedir. 
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118.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, İzmir ve Bodrum Havaalanlarındaki eksikliklere 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8225) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekil 

işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.05.2009 

Kemal ANADOL 
izmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 16-34 pistinin 34 numaralı pist başındaki Aletli iniş 

Sistemi'nin (ILS) ayar yapılmadığı için 1 yıldır kullanılmadığını; Bodrum Milas Havalimant'nın radar 

kulesinin ise yaklaşık 8 ay önce rüzgardan devrildiğini ve hala onarılmadığını basınımızda çıkan 

haberlerden öğrendik. 

1) izmir Adnan Menderes Havalimanı'na günde ortalama kaç uçak iniş yapmaktadır ve bu 

uçaklar her gün ortalama kaç yolcu getirmektedir? 

2) Bodrum Milas Havalimanı'na günde ortalama kaç uçak iniş yapmaktadır ve bu uçaklar her 
gün ortalama kaç yolcu getirmektedir? 

3} Havalimanlarımızda Aletli iniş Sistemi'nin vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önemi 
herkes tarafından bilinmekteyken, İzmir'de yenilenen sistemin ayarının 1 yıldır yapılamamasının 
nedeni nedir? 

4) Her türlü hava şartlarında güvenli iniş sağlayan ISL'nin İzmir'de çalışmıyor olması 
nedeniyle bir kaza meydana getirse, bunun vicdani sorumluluğu kimde olacaktır? 

5} Bodrum Milas Havalimanı'nda arızalanan radar kulesinin uçakların iniş ve kalkış 
güvenliğine etkisi var mıdır? 

6) Bodrum'da radar kulesinin çalışmaması nedeniyle bir kaza meydana gelirse, bunun vicdani 
sorumluluğu kime ait olacaktır? 

7) Ülkemizin önemli turizm noktalarıyla bağlantılı bu iki havalimanımızda özellikle yaz 
aylarında artan uçak trafiği de göz önünde tutulursa, İzmir'de ISL sisteminin ayarlarının yapılması, 
Bodrum'da ise radar kulesinin onarılması işini bir an önce yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/153 
Konu :îzmir Milletvekili Sayın 

Kemal ANADOL'un 
yazılı soru önergesi. 

06 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayıhyazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un 7/8225 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•f 
Binalı YILDIRIM, 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 

-480 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ANADOL'UN 
7/8225 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 16-34 pistinin 34 numaralı pist 
başındaki Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) ayar yapılmadığı için 1 yıldır 
kullanılmadığını; Bodrum Milas Havalimanı'nın radar kulesinin ise yaklaşık 8 ay 
önce rüzgardan devrildiğini ve hala onanlmadığını basınımızda çıkan haberlerden 
öğrendik. 

SORULAR: 

1) İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na günde ortalama kaç uçak iniş 
yapmaktadır ve bu uçaklar her gün ortalama kaç yolcu getirmektedir? 

2) Bodrum Milas Havalimanı'na günde ortalama kaç uçak iniş yapmaktadır ve 
bu uçaklar her gün ortalama kaç yolcu getirmektedir? 

3) Havalimanlanmızda Aletli iniş Sistemi'nin vatandaşlarımızın can güvenliği 
açısından önemi herkes tarafından bilinmekteyken, İzmir'de yenilenen sistemin 
ayarının 1 yıldır yapılamamasının nedeni nedir? 

4) Her türlü hava şartlarında güvenli iniş sağlayan ISL'nin İzmir'de çalışmıyor 
olması nedeniyle bir kaza meydana gelirse, bunun vicdani sorumluluğu kimde 
olacaktır? 

5) Bodrum Milas Havalimanı'nda arızalanan radar kulesinin uçakların iniş ve 
kalkış güvenliğine etkisi var mıdır? 

6) Bodrum'da radar kulesinin çalışmaması nedeniyle bir kaza meydana gelirse, 
bunun vicdani sorumluluğu kime ait olacaktır? 

7) Ülkemizin önemli turizm noktalarıyla bağlantılı bu iki havalimanımızda 
özellikle yaz aylarında artan uçak trafiği de göz önünde tutulursa, İzmir'de ISL 
sisteminin ayarlarının yapılması, Bodrum'da ise radar kulesinin onarılması işini bir an 
önce yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 
İzmir Adnan Menderes Hava Limanında 2008 Temmuz ayında günde ortalama 

176 uçak iniş-kalkış yapmıştır. Bu uçaklar 20.685 yolcuya hizmet vermiştir. 

Bodrum Milas Hava Limanında ise 2008 Temmuz ayında günde ortalama 
137 uçak iniş-kalkış yapmış olup, bu uçaklar 18.155 yolcuya hizmet vermiştir. 

Adnan Menderes Hava Limanı 34 Sağ pistine hizmet vermekte olan ILS 
cihazları ekonomik ömrünü doldurduğu için bir plan dahilinde yatırım planına 
alınarak yenilenmesi yoluna gidilmiştir. Ye#i. cihazların kurulumu 25 Aralık 2008 
tarihinde tamamlanmış olup sözkonusu^^S f$'İjJizmete Verme (commisioning) 
uçuş kontrol işlemleri 29 Mayıs - 01 Hajmâ^^Ö^tİrŞıleri arasında yapılarak 34 R 
pistine hizmet veren ILS devreye verilmiştir,* 
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Ayrıca, îzmir Adnan Menderes Hava Limanında halen iki pist bulunmakta 
olup, bu pistlere iniş ve kalkış yapılmasını teminen Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tasarlanarak ilan edilmiş 
14 ayrı aletle alçalma usulü bulunmaktadır. Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılarak 
yapılan aletle alçalma usullerinde Bekleme, îlk Yaklaşma, Ara Yaklaşma ve Pas 
Geçme safhalarında NDB ve/veya VOR cihazları kullanılmaktadır. 

öte yandan, 12.02.2009 tarihinde fırtına nedeniyle Milas-Bodrum Hava Limanı 
PSR/SSR anteni hasar görmüştür. PSR anteninde delikler oluşmuş, SSR anteni ise 
parçalanarak yere düşmüştür. Radarın PSR kısmı onarılarak 08.06.2009 tarihinde 
devreye verilmiştir. SSR kısmının hizmete verilebilmesi için yurt dışı tek üretici 
firması ve sigorta firması arasında gerekli koordine kurulmuş ve SSR anteninin 
siparişi verilmiştir. En kısa zamanda yeni antenin devreye verilmesi beklenmektedir. 
Bununla birlikte, Akdağ'da bulunan ve Menderes Yaklaşma Kontrol tarafından 
kullanılmakta olan MSSR Radar Anteni aynı zamanda Milas Bodrum Terminal 
Kontrol Sahası için de kaveraj vermekte olup, halen adı geçen Hava Limanına 
Yaklaşma Kontrol Hizmeti sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla Milas - Bodrum Hava Limanı PSR/SSR Radar A^nferjr^zarar 
görmüş olması nedeniyle verilen hizmette herhangi bir aksama yaş(ar^amaktatlırX 

119.- Kütahya Milletvekili Alim İşık'ın, Bandırma Sülfürik Asit Tesislerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'in cevabı (7/8231) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
21.05.2009 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

i 

c£H\! 
Prof. Dr. Alin 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınızca Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/4297 sayılı yazılı soru önergesine 
verilen 10 Ocak 2009 tarih ve 41 sayılı cevabi yazıda; 240.000 ton kapasiteli Bandırma Sülfürik 
Asit Fabrikası tun yüklenici Konsorsiyum tarafından 13.11.2003 tarihinde tamamlanması gerekirken 
ilgili Konsorsiyumdan kaynaklanan nedenlerle tamamlanamadığı için Bandırma ve Emet Borik Asit 
Tesislerine dışarıdan sülfürik asit alımına gidildiği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Bandırma Sülfürik Asit Tesisleri, yüklenici tarafından Eti Maden İşletmelerine ne zaman 
teslim edilecektir? Bu konuda bakanlığınızca alınan tedbirler ve şimdiye kadar yapılan yasal 
işlemler nelerdir? 
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2. Yüklenicinin gecikme nedeniyle şimdiye kadar ödediği gecikme cezası ne kadardır? 

3. 2004-2009 yıllan itibariyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Bor İşletmeleri 
için dışarıdan alman sülfürik asit miktarı ne kadardır? Bu amaçla ne kadar ücret ödenmiştir? 
Dışandan alman sülfürik asidin alındığı ülke ve firmalara göre dağılımı nasıldır? 

4. Bandırma Sülfürik Asit Tesisleri inşaatı tamamlanıp üretime geçildiğinde sülfürik asit birim 
üretim maliyeti ve ülkemizin yıllık tasarrufu ne kadar olacaktır? 

5. Bandırma Sülfürik Asit Tesislerinin tamamlanarak işletmeye sokulması konusunda 
Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- ^ "\f m± _ , „ „ 
ta.hihı^ 8986 » 6 TEMMUZ 2M9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M Başkanlığının 04.06.2009 tarih ve A.01.O.GNS.0.10,00.02-7/8231-13695/29653 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'in tarafıma tevcih ettiği, 7/8231 esas nolu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. tç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8231) 

Şomlar 1,2ı 
Bakanlığınızca Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'in 7/4297 sayılı yazılı soru önergesine verilen 
10 Ocak 2009 tarih ve 41 sayılı cevabi yazıda; 240.000 ton kapasiteli Bandırma Sülfürik Asit Fabrikasının 
yüklenici konsorsiyum tarafından 13.11.2003 tarihinde tamamlanması gerekirken ilgili konsorsiyumdan 
kaynaklanan nedenlerle tamamlanamadığı için Bandırma ve Emet Borik Asit Tesislerine dışarıdan sülfürik 
asit alımına gidildiği belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

- Bandırma Sülfürik Asit Tesisleri, yüklenici tarafından Eti Maden İşletmelerine ne zaman teslim 
edilecektir? Bu konuda Bakanlığınızca alınan tedbirler ve şimdiye kadar yapılan yasal işlemler nelerdir? 
- Yüklenicinin gecikme nedeniyle şimdiye kadar ödediği gecikme cezası ne kadardır? 

Cevaplar 1.2; 
Bandırma Sülfürik Asit Tesisi 22.12.2004 tarihinde Geçici Kabul'ü yapılarak Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü tarafından teslim alınmıştır. Yüklenici, işi 405 gün gecikme ile tamamlamış olduğundan 
sözleşme hükümleri gereğince 1.920.000.-ABD $'ı ceza ödemiştir. 

Sorular 3. S: 
- 2004-2009 yılları itibariyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Bor İşletmeleri için 
dışarıdan alınan sülfürik asit miktarı ne kadardır? Bu amaçla ne kadar ücret ödenmiştir? Dışarıdan alınan 
sülfürik asidin alındığı ülke ve firmalara göre dağılımı nasıldır? 
- Bandırma Sülfürik Asit Tesislerinin tamamlanarak işletmeye sokulması konusunda Bakanlığınızca 
yürütülen çalışmalar nelerdir? 

Cevaplar 3. Sj 
Bandırma Sülfürik Asit Tesisi 22.12.2004 tarihinden itibaren üretimde olup Eti Maden İşletmelerinin asit 
ihtiyacının tamamını karşılamaktadır. Tesisin devreye alınmasından önce alımı yapılan sülfürik asit miktarı 
ve tutan tabloda sunulmuştur. 

Talep Yeri 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü, Bandırma/Balıkesir 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları tşletme 
Müdürlüğü, Bandırma/Balıkesir 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları tşletme 
Müdürlüğü, Bandırma/Balıkesir 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İstetme 
Müdürlüğü, Bandırma/Balıkesir 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 
Emet/Kütahya 
GENEL TOPLAM 

Miktarı 
(Ton) 

6.0Ö0 " 

7.000 

20.000 

8.000™ 

"25.000 

66.000 

Tutarı KDV 
Hariç (TL) 

318.643 

804.268 

2.323.632 

635.224 

2.017.169 

6.098.936 

Satın Alman Firma 

Karadeniz Bakır tşletmeleri A.Ş. 

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları 
A.Ş. 
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları 
A.Ş. 
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları 
A.Ş. 

Hicri Ercili Halefleri Murat Ercili ve 
Ortaklan 

Soru 4: 
Bandırma Sülfürik Asit Tesisleri inşaatı tamamlanıp üretime geçildiğinde sülfürik asit birim üretim 
maliyeti ve ülkemizin yıllık tasarrufu ne kadar olacaktır? 

Cevap 4: 
Tesisin 2003 yılı fizibilite değerlerine göre sülfürik asit üretim maliyeti 81 ABD $/ton, yıllık getirişi ise 
20.574.000.- ABD $ olarak hesaplanmıştır. 
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120.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir baraj yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8233) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Adıyaman ilimize yılda yaklaşık 56 hm3 içme suyu temin etmesi beklenen Gömikhan 
Barajı, Adıyamanlı yurttaşlarımızın bir an önce bitmesini beklediği yatırımlardan biridir. Bu 
bağlamda: 

1. Gömikhan Barajı'nın yapımına ne zaman başlanmıştır? 

2. Gömikhan Barajı hangi aşamadadır? 

3. Gömikhan Barajı için 2009 yılında hangi çalışmalar yapılacaktır ve bunun için ne 
kadarlık bir Ödenek ayrılmıştır? \ 

4. Gömikhan Barajı'nın ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? 

5. Adıyaman kamuoyunda, Gömikhan Barajı'nın başka barajlara bağlanacağı ya da 
tamamlanmayacağı gibi fikirler oluşmaktadır. Bu iddialar doğru mudur? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi K 
• * * * » * * - * -

Sayı :B.18.0.BHİ.0.0O.O0/610.01-3?5" #I../£./2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : TBMM'nin 04.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13737 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'nin 7/8233 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof.Dr>çyserEROĞLU 
Cevabi yazı ' B a k a n 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE'NİN 
7/8233 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1- Gömikhan Barajı 'mn yapımına ne zaman başlanmıştır? 
SORU 2- Gömikhan Barajı hangi aşamadadır? 

CEVAP 1- Gömükan Barajı, 1985 yılında Adıyaman-Kahta Projesi Master Planı 
kapsamında sulama maksatlı incelenmiştir. Daha sonra, Adıyaman İlinin içmesuyu önceliği 
de dikkate alınarak, "Adıyaman İlinin îçmesuyu Temini II. Aşama Projesi" kapsamında 
yapılması planlanmıştır. 

Barajın ana done çalışmalarından; harita, sondaj ve su temini çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

SORU 3- Gömikhan Barajı için 2009 yılında hangi çalışmalar yapılacaktır ve bunun 
için ne kadarlık bir ödenek ayrılmıştır? 

SORU 4- Gömikhan Barajı 'mn ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? 
CEVAP 3, 4- Baraj, 2009 yılı planlama çalışma programındadır ve yılı içinde 

tamamlanması öngörülmektedir. Planlama çalışmalarının neticesinde, proje teknik ve 
ekonomik olarak yapılabilir bulunduğu takdirde, bütçe imkânları çerçevesinde yatırım 
programına teklif edilebilecektir. 

SORU 5- Âdıyman kamuoyunda, Gömikhan Barajı 'mn başka barajlara bağlanacağı 
ya da tamamlanmayacağı gibi fikirler oluşmaktadır. Bu iddialar doğru mudur? 

CEVAP 5- Adıyaman ilinin içmesuyu önceliği de dikkate alınarak sulama alanı, 
Koçali projesi kapsamına dâhil edilmiştir. Ayrıca Çamgazi barajından sulanacak alanın eksik 
kalan sulama suyu ihtiyacı karşılanacak ve böylece İlin 2020-2040 yılı hedefli içme ve 
kullanma suyu ihtiyacı temin edilecektir. 
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121.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan 'in, Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8235) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. (27.05.2009) 

Ahmet Tan 
İstanbul Milletvekili 

İlgili yasa tasarısı ile 6 ili (Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak) 
kapsayan, 216 bin dönümlük (216 milyon m2) 510 km'lik smır bölgesinin, mayın temizleme 
işini yapacak bir yabancı şirkete çok uzun dönem için kiraya verileceği bilinmektedir. Bu 
yabancı şirketin daha düşük maliyetli olacağı için yöredeki işgücünü kullanması doğaldır. "O 
toprakta lzak değil, Ahmet Mehmet çalışacak!" ifadenizle de zaten bunu doğrulamış 
bulunuyorsunuz.. .-, -.. . 

1- "lzak" ismini kullanmakta, bu toprakların ihalesinin İsrail şirketinö Verileceğini mi ima 
etmektesiniz? 

2 - 1954'ten itibaren yöre köylülerinden kamulaştırma yoluyla alma^iu, topraklanır;yöre 
köylülerine belli ödeme şartlarıyla, geriye verilmesi neden tercih edilmemekledir? . J ' . 

3 - Bu topraklar ile alt kesiminin, cumhuriyet tarihimizin yarısını da aşan uzunlukta bir 
süreyle yabancılara terk edilmesi, stratejik açıdan, sınır ve gıda güvenliği yönünden ne ölçüde 
doğru bir karardır? 

4- Bu karar işsizlikten yoksulluktan beslenen terörün önlenmesi yönündeki devlet ye 
hükümet hedefleri ile nasıl bağdaştınlmaktadır? 

5 - Tarım için sulanmaya olan kaçınılmaz ihtiyaç dolayısıyla, Fırat ve Dicle'nin sularının 
kullanımı konusunda da ihaleyi alan yabancı şirkete bir imtiyaz verilecek midir? 
. 6 - Yüzde 70'i, sulanabilir olan bu toprakların bağcılık, seracılık, hayvancılık ve organik 

tarımsal faaliyetlere çok uygun nitelik taşıdığı bilinmektedir. Tarımdaki işsizliğin bu kadar 
yaygın olduğu, daha da önemlisi 35 bin üyeli "İşsiz Ziraat Mühendisleri Derneği" adlı bir 
derneğe sahip belki de dünyanın tek ülkesi olan Türkiye'nin bu ölçüde geniş tarımsal alanının 
yabancılara terk edilmesinin, partinizin "Adalet ve Kalkınma" olan adıyla ne ölçüde 
bağdaştınlmaktadır? 

M-^xj 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.07.0.MEG.0.15.00.00/3361-42950/ 0 3 1 2 7 4 06.07.2009 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 17/6/2009 tarihli ve 2594 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Tan tarafından verilen yazılı soru önergesinin süresi 
içinde cevaplandırılarak, TBMM Başkanlığına sunulması ve sonucunun bildirilmesi 
Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) ilgi yazısıyla istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri tle İhale 
İşlemleri Hakkında Kanun 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunun 2 nci maddesi gereğince; mayın temizleme işi öncelikle 
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddesinin 
(b) fıkrasında belirtilen istisna hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
yaptırılır. Bu usul ile yaptırılamaması halinde, aynı Kanun hükümleri uyarınca 
Bakanlığımızca hizmet satın almak suretiyle yaptırılır. Bu iki usul ile yaptırılamaması halinde 
ise, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi olmaksızın tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en 
fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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122.- izmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'in bazı ilçelerinin sosyo-ekonomik durumuna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'in cevabı (7/823 7) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Selçuk AYHAN 
izmir Mil letveki l i 

Bir turizm, sanayi ve tarım kenti olan İzmir, krizden en çok etkilenen 
illerimizden biridir. Türkiye'nin en çok göç alan illeri arasında yer alan izmir, yoğun 
göç olgusu nedeniyle de ciddi alt ve üst yapı yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. İzmir 
merkezi ile ilçeleri ve kırsal kesimi arasında varolan ekonomik ve sosyal 
dengesizlikler her geçen yıl daha da artmaktadır. 

İzmir'e bağlı Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Kınık, Dikili ilçelerinde 
sağlık, eğitim ve diğer sorunlarla ilgili olarak; 

1 - izmir ilimiz yılda ne kadar göç almaktadır? Göç aldığı iller hangileridir? Bu 
göç nedeniyle, toplam ne kadar alt ve üst yapı yatırımına ihtiyaç 
duyulmaktadır? Bunun ne kadarı karşılanabilmektedir? 

2- Hasta başına düşen doktor ve yatak sayısı nedir? Uzman doktor 
bulunmayan branşlar nelerdir? Bu branşlara ne zaman atama yapılacaktır? 

3- Kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen ortalama 
öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var. mıdır? 
Öğretmeni bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman 
giderilecektir? 

4- Bu ilçelerimizde ve bu ilçelere bağlı belde ve köylerde, son beş yıl 
içerisinde temeli atılan, yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, 
derslik, çocuk yuvası, hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür 
merkezi, spor alanı, kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki 
durumları nedir? 

5- Bu ilçelerimizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul 
sayısı nedir? Bu ilçelerimizin yüzde kaçı internet hizmetinden 
faydalanmaktadır? 

6- Bu ilçelerimizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük 
sanayi siteleri var mıdır? 

7- Bu ilçelerimizde sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için 
yapılan çalışmalar nelerdir? Bu kapsamda hizmete alınan işletme var 
mıdır? Hangi alanda faaliyet göstermektedir? 

8- Bu ilçelerimizde işsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu 
oran nedir? 

9- Bu ilçelerimizi özel sektör açısından cazip hale getirmek ve yatırımcıları bu 
bölgelere çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi gibi uygulamalar 
konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

İ3TO 
SAYI ; B.02,1 .DPT.0.09.02 -~ Z U t I f) <\ O - " 
ır/NVTtı İzmir İline Ait Soru / ^ ^ 
M N U 'Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 15.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8237-13812/29936 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ile, İzmir ili ve ilçeleriyle ilgili olarak İzmir Milletvekili Sayın Selçuk 
AYHAN'ın yazılı 8237 sayılı soru önergelerinde belirtilen hususlara ilişkin görüşlerimizin iletilmesi 
talep edilmektedir. 

Söz konusu soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin görüşlerimiz ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr. Cevdet YILMAZ 
Devlet Bakanı 

EK: İlgi yazı ile talep edilen bilgiler 
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EK: İlgi yazı ile talep edilen bilgiler 

Cevap 1) 

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri sonuçlarına göre İzmir İli 1995 - 2000 
yıllan arasında 306.387 kişi göç almıştır. Sırası ile İstanbul'dan 24.796, Manisa'dan 23.250, 
Ankara'dan 20.671, Diyarbakır'dan 13.548, Aydın'dan 10.871, Mardin'den 10.798, 
Balıkesir'den 10.685 kişi 1995- 2000 yıllan arasında İzmir'e göç etmiştir. 

Türkiye'deki çevresel altyapı ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla yapılan ana plan 
çalışmalan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yine Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından bölgesel ve havza bazlı altyapı belirleme çalışmaları devam 
etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandığı takdirde ilgili yerleşimlerin altyapı ihtiyacı 
tespit edilebilecektir. 

Bununla beraber, İzmir İlinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacının giderilebilmesi 
amacıyla 2013 yılında tamamlanması planlanan İzmir İçmesuyu 2. Merhale Projesi Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Cevap 3) 

Bayındır, Beydağ, Kiraz, ödemiş, Tire, Kınık ve Dikili ilçelerinde bulunan okullardan 
toplam 16'sında ikili Öğrenim yapılmaktadır. Şube başına düşen ortalama öğrenci sayısı 
19'dur. 

Söz konusu ilçelerde alanlar bazında öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Zorunluya tabi 
öğretmenler için zorunlu hizmet bölgeleri atamalan döneminde, diğer ilçeler için ise ilk 
atama, il dışı, il içi ve özür durumu atama ve yer değiştirme dönemlerinde ihtiyaçlar sistem 
üzerinden duyurulmakta olup öğretmenlerin talepleri doğrultusunda atamalar yapılmaktadır. 
Söz konusu ilçelerde 6 köy okulumuzda Sınıf Öğretmeni ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak 
ihtiyaç, norm fazlası öğretmenlerle karşılandığından dersler boş geçmemektedir. 

Cevap 4) 

Bayındır İlçesinde toplam 23 derslikli 4 adet ilköğretim okulu, 16 derslikli 1 adet 
ortaöğretim okulu inşaatı tamamlanmıştır. Kiraz İlçesinde toplam 82 derslikli 8 adet 
ilköğretim okulu inşaatı tamamlanmış olup 21 derslikli 1 adet ilköğretim okulu inşaatı devam 
etmektedir, ödemiş İlçesinde toplam 95 derslikli 12 adet ilköğretim okulu, 24 derslikli 1 adet 
ortaöğretim okulu inşaatı devam etmektedir. Tire İlçesinde toplam 99 derslikli 7 adet 
ilköğretim okulu inşaatı tamamlanmış olup 24 derslikli 1 adet ortaöğretim okulu inşaatı ve 5 
derslikli 1 adet anaokulu inşaatı devam etmektedir. Kınık İlçesinde toplam 34 derslikli 7 adet 
ilköğretim okulu inşaatı tamamlanmış olup 5 derslikli 1 adet anaokulu inşaatı devam 
etmektedir. Dikili İlçesinde toplam 74 derslikli 6 adet ilköğretim okulu inşaatı tamamlanmış 
olup 8 derslikli 1 adet ilköğretim okulu inşaatı devam etmektedir. Beydağ İlçesinde son beş 
yıl içerisinde yapılan derslik bulunmamaktadır. Söz konusu ilçelerde toplam 423 derslik 
inşaatı tamamlanmış olup 87 derslik inşaatı devam etmektedir. 
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Tablo 4.1 Mevcut Kütüphanelerin Durumu 

Kütüphane Adı 
Bayındır îlçe Halk Kütüphanesi 
Beydağ îlçe Halk Kütüphanesi 
Kiraz îlçe Halk Kütüphanesi 
ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi 
Kaymakçı Halk Kütüphanesi 
Konaklı Halk Kütüphanesi 
Tire îlçe Halk Kütüphanesi Müd. 
Poyracık Halk Kütüphanesi 
Dikili îlçe Halk Kütüphanesi 
Çandarlı Halk Kütüphanesi 

Yer 
Îzmir-Bayındır 
Îzmir-Beydağ 
Izmir-Kiraz 
îzmir-ödemiş 
îzmir-ödemiş 
îzmir-ödemiş 
İzmir-Tire 
İzmir-Kınık 
Îzmir-Dikili 
Izmir-Dikili 

Durumu 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Geçici Kapalı 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Geçici Kapalı 

Ayrıca İzmir îli ödemiş ilçesinde, 1.976 bin TL harcanarak yüzde 50 fiziki 
gerçekleşmesi sağlanan ödemiş Kültür Merkezinin inşaatı devam etmektedir. 

îzmir ili ve ilçelerinde son beş yıl içinde temeli atılan, yapımına devam edilen veya 
tamamlanan çocuk yuvası ve huzurevi projeleri kapsamında; îzmir Yetiştirme Yurdu inşaatı 
projesi 2007 yılında tamamlanmış olup söz konusu bina, 2008 yılında çocuk yuvası olarak 
hizmete açılmıştır. Ayrıca îzmir Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi inşaatı projesine 
2008 yılında başlanmış olup, toplam maliyeti 2.100 bin TL olan proje için 2008 yılında 539 
bin TL, 2009 yılında da 400 bin TL kaynak ayrılmıştır. Projenin 2010 yılında bitirilmesi 
planlanmaktadır. 

Cevap 5) 

Bayındır İlçesindeki Kızılkeçili Köyü İlköğretim Okulu telefon hattını Manisa îli 
Turgutlu İlçesinden alması, Kiraz İlçesi Mersinlidere îköğretim Okulu uydu bağlantıları 
yapıldıktan sonra bildirilmesi, Kınık İlçesi Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çanköy, Köseler ve 
Yaylaköy İlköğretim Okulları daha önce taşımalı eğitim verilip bu yıl normal eğitime geçmesi 
sebebiyle internet bağlantıları yapılamamıştır. 

Türk Telekom altyapısı üzerinden ulaştırılan internet hizmetine ilişkin detaylı bilgi 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer taraftan Türk Telekom altyapısının yetersiz olduğu 
bölgelerdeki okullara uydu üzerinden internet hizmeti verilmektedir. 
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Tablo 5.1 Internet Eriyim Durumu 

' 

Bayındır 

Kiraz 

Beydağ 

Tire 

ödemi? 

Kınık 

Dikili 

Internet varılamayan yarlar 

KTS 
Buruncuk 
Yakacık 
Şırinkır 
Yusjjfluçayır 
Yamkkavak 
Çamurluk 
Kıalcaağaç 
Gençer 

Çomaklar 
Tabaklar 
Karaoba 
Erikli _ 

Kurudere 

— 

— 

Kara koya 

, 
. 

-
— 

— • 

Şebeke var, mesafe uzak 
Hisarlık Yayla 
Elifli 
Haakoy 
Yeşilova 
Havuz ban 
Osmanlar 
Demekler 
Kabaağaç 
Karahayıt 
cenikler 
Karapınar 
Söğütören 

Merslnlidere 

AkyurtKöyü 
Kutsan Fabrika Mevki 
CamBazlı köyü 
Kaplan köyü 
Yeğenll 
Soğuk kuyu 
Mollaarap mevki 
Karatakke köytl Eğri Azmak Mah. 
Sarılar koyu 
Koçaalilar Köyü 
Derebaşı çayır mevkii 
İlk Kurşun (Kayaköy santrali] __ 
Honum (Camyayia santrali) " 
Köseler (Üzümlü santrali) 
Emirli (Mescilli) 
Erkekli 
Bıçakçı 
Köfündere 
ıBuca'k"YÖİüs«İİĞereiij""" 
Küsküt (Şlrinköy) 
Bademalam 
Taş pınar Mah. 
Bağalanı 
Çlftlikköy 

Çukuralan 
Çağlan 
Kızılçukur 
Göçmen Mah. 
Kalınları 
Merdivenli 
Samanlık 

MEB Kapsamında Hizmet 
verllemoyen Okullar 

Kızılkeclli 100 

Merslnlidere köyü IÖO 

. 
Elmabağı 100 
Çamyâyja Yayla mah. İÛÖ'" 
Köseler 100 
Emirli IÖO 
Horzum 100 
Kerpiçtik 100 ' 
Küre IÖO 
MesçruTlÖO 
Yılanlı IÛO 
Armadora IÖO 
Köseler IÖO 
Bağlam IÖO 
YaylaköylöO"" 

Merdivenli IÖO 

. 

TT santrallerinden beslenen Köy- Mahalle ve 
Mevkilerin erişim yüzdesi 

İlçe toplam 49 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
29 birimde internet hizmet sağlanmaktadır 
İlçe %59 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır 

Ik» toplam 91 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
90 birimde internet hizmet sağlanmaktadır. 
İlçe %99,9 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır. 

İlçe toplam 26 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
21 birimde internet hizmet sağlanmaktadır. 
İlce %81 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır 

İlçe toplam B7 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
76 birimde Internet hizmet sağlanmaktadır 
İlçe %B7,5 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır. 

İlçe toplam 109 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
99 birimde internet hizmet sağlanmaktadır 
İlçe %90 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır. 

İlçe toplam 33 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
29 birimde Internet hizmet sağlanmaktadır. 
İlçe %88 oranında internet hizmeti alabilir 
durumdadır. 

İlçe toplam 31 köy-mahalle ve mevkiden 
oluşmakta olup nüfus yoğunluğu yüksek olan 
24 birimde internet hizmet sağlanmaktadır. 
İlçe %76 oranında ınternet hizmeti alabilir 
durumdadır. 
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Cevap 6) 

2009 yılı Yatırım Programında İzmir İli ödemiş İlçesi OSB projesi yer almaktadır. 
Ayrıca, Kınık, ödemiş ve Tire ilçelerinde birer adet tamamlanmış Küçük Sanayi Sitesi 
bul tınmaktadır. 

Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulması için 
yerel yönetimler ve özel sektör temsilcisi kuruluşlar tarafından gerekli işlemler 
tamamlandıktan sonra kredi desteği almak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda 
bulunulmaktadır. Gelen talepler bütçe imkanları, ilin/ilçenin sanayi potansiyeli ve sanayi 
bölgesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. 

Cevap 7) 

İzmir ilinin bölgesel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılı içinde İzmir 
Kalkınma' Ajansı kurulmuştur. Söz konusu Kalkınma Ajansı ile il merkezi ve ilçelerinin 
gelişimini sağlamak üzere, yatırımcılara danışmanlık hizmetleri sunulması ve gerekli 
desteklerin sağlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca, 2009 Yılı Yatırım Programı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yatırım projeleri 
arasında 2002A020040 proje numarası ile yer alan "İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi 
Projesi" yürütülmektedir. Söz konusu proje kapsamında, Bornova Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü'ne kimyasal madde ve laboratuar cihazı alımları ile hizmet binası için, 
2009 yılına ilişkin olarak 60 bin TL, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü'ne ise kimyasal madde ve laboratuar cihazı alımları ile hizmet binası için, 2009 
yılına ilişkin olarak 170 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve 2009 Yılı Yatınm 
Programında 1997A020030 proje numarası ile yer alan "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması 
ve Kontrolü Projesi" kapsamında İzmir İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü bünyesinde organik 
ürünlerde kalıntı analizlerini yapabilecek bir ünite kurulmaktadır. Söz konusu laboratuara, 
2009 yılı için 560 bin TL ödenek ayrılmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 2006/10016 sayılı "Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararlına paralel olarak, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı" kapsamında İzmir ilinde tarımsal işletmelerin modernizasyonuna yönelik hibe 
yardımları da yapılmaktadır. 

Cevap 8) 

Ülkemizde işgücü piyasasına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından her ay üçer aylık dönemler halinde yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketlerinde 
(HİA) yer almaktadır. HİA verileri 2004 yılından itibaren Düzey 1 ye Düzey 2'ye göre 
yayınlanmaya başlanmıştır. Ancak, HİA sonuçları il ve ilçe bazında mevcut değildir. Buna 
karşın, İzmir İli Düzey 2'ye göre tek bir bölge olduğundan bu ilimiz için işsizlik rakamları 
mevcuttur. Nitekim İzmir bölgesinde (TR31) işsizlik oranı 2008 yılında yüzde 11,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Cevap 9) 

Halihazırda ilçeler özelinde uygulanan ya da uygulanması öngörülen bir teşvik 
programı bulunmamaktadır. Ancak bilindiği üzere, 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki Kanunu" ile bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun uygulama süreleri 
2009 yılı sonunda sona ermektedir. Bu nedenle, AB'ye uyum çalışmaları da dikkate alınarak, 
2009 sonrası dönem için bölgesel ve sektörel öncelikler ile teşvik uygulama stratejisinin 
yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
detayları Sayın Başbakanımız tarafından 04/06/2009 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere, 
Düzey II bölgeleri bazında sektörel seçicilik yapan ve kademelendirilmiş teşvik araçlarıyla 
desteklenen yeni bir teşvik sisteminin yakın bir zaman içinde uygulamaya konması 
planlanmaktadır. 
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N Ü F U S 

U Z M A N H E K İ M B A Ş I N A D Ü Ş E N N Ü F U S 

AİLE H E K İ M L İ O I 
A N E S T E Z İ 
B E Y İ N S IN IR C E R . 
B İ Y O K İ M Y A 
Ç O C U K C E R R A H İ S İ 
Ç O C U K H A 8 T . 
3 E R I - Z O H . 
E N F E K S İ Y O N M A » T . 
"UEIK T E D A V İ 
Ş E N E L C E R . 
O O Ö O B C E R . 
O Ö Û Ü S MAST . 
O O Z H A « T . 
İÇ K A S T . 
İLK V E A C İ L Y A R D I M 
KADIN K A S T . V E D O Ö U M 
KAM» D A M A R C E R . 
KARDIYOLOİ 
KULAK B U R U N B O O A Z H . 
M İ K R O B İ Y O L O J İ 
NÖROLOJİ 
O R T O P E D İ 
PATOLOJİ 
PLASTİK C E R R A H İ 
R A D Y O O İ A O N O B T I K 
R U M 6AÖLIÖ1 V B MAST. 
Ü R O L O J İ 
ADLİ T I P 
ALLERJİK H A S T A L I K L A R 
A N A T O M İ 
Ç O C U K E N O O K . V E M E T A . K A S T . 
Ç O C U K E N F E K S İ Y O N H A S T A L I K L A R I 
Ç O C U K O A S T R O E N R O L O J İ S I 
Ç O C U K H E M A T O L O J İ S İ 
Ç O C U K K A R D İ Y O L O J İ S İ 
Ç O C U K N E F R O L O J I S İ 
Ç O C U K N Ö R O L O J İ S İ 
Ç O C U K R U H . S A O . 
D E N İ Z V E S U A L T I H E K İ M U â l 
E N D O K R İ N O L O J İ V E M E T . 
O A S T R O E N T 6 R O L O J İ 
O A S T R O E N T O R O L O J İ C E R . 
HALK S A O L l O l 
H E M A T O L O J İ 
N E F R O L O J İ 
NE.ONATOLOJİ 
N Ü K L E E R T I P 
O R T O D O N T İ 
RAD. O N K O L O J İ S İ 
R O M A T O L O J İ 

S P O R H E K İ M L i a i 
TIBBİ F A R M A K O L O J İ 
TIBBI O E N E T İ K 
TIBBİ O N K O L O J İ 
TIBBİ H İ S T . V E E M B R I . 
TIBBI P A R A Z l T O L O J l 
U Z M A N T O P L A M I 
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Tablo 2.4 İzmir İli Uzman Hekim Boş Branş Durumu 

Ağız ve Çene Cerrahisi 
I 

1 Biyofizik 

Biyo İstatistik 

Çocuk Allerjisi 

Çocuk Genetik 

Çocuk Göğüs Hastalıkları 

Çocuk immünolojisi 

Çocuk Metabolizma Hast 

Çocuk Onkolojisi 

Çocuk Yoğunbakım 

Dermapatoloji 

Diş Protezi 

Epkiemiyoloji 

Fizyoloji 

! Fizyopatoloji 

1 

Geriatri 

Hava ve Uzay Hekimliği ' 

İmmünoloji 

İş ve Meslek Hastalıktan 

Jinekopatoloji 

Mikoloji 

Nöropatoloji 
I 

Okul Hekimliği 

Pedodonti 

Peridonu 

S'rtopatoloji 

Tıbbi Biyoloji 

Tıbbi Ekoloji ve Hidra 

Tıp Tarihi ve Deontoloji 

Viroloji 

Yoğunbakım 
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123.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, FİSKOBİRLİK ve TMO'nun fındık alımına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8238) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Metin ARİFAĞAOĞLU 
Artvin Milletvekili 

Ülkemizde 22 ilde toplam 3 milyon insanımızın geçim kaynağı olan fındık son 3 
yıldır büyük sorunlarla karşı karşıyadır özelikle fiskobirliğin elinden alınıp TMO 
aracılığıyla alım yapılması tam bir fiyaskoyla sonuçlanan fındık politikası hem 
devletimizi zarara uğratmış hem de üreticilerimizi perişan etmiştir.Üreticilerin ortak 
olduğu Fiskobirlik 3-4 yddır zor durumdadır.Borçlarındfan dolayı alım yapamamakta 
ve üretici ve çalışanları kendi kaderine terkedilmiş olup; hükümetiniz bu duruma 
müdahale etmemekle beraber TMO aracılığıyla aldığınız 'fındıktan üreticiden çok 
tüccarlar kazanç elde etmektedir.Bu bağlamda; 

1 .Fiskobirliğin tekrar alım yapması için ve bankalara olan borçlarını yapılandırılması 
ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

2.Tmo aracılığı ile aldığınız fındıktan değişik çiftçi karneleri bulup çiftçiden 2 Ytl'ye 
fındık alıp 4 Ytl'ye satan tüccarların vergi kaçırmaları bir yana tmo çalışanlarının buna 
göz yummaları ve rant elde etmeleri ile ilgili bir çalışmanız var mıdır ? 

3. Bundan sonraki dönemlerde fındığı TMO aracılığı ile mi yoksa Fiskobirlik aracılığı 
ile mi alım yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/ 2 . 5 ^ x 
Konu : Yazılı Soru önergesi ^ ^ 30 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 15.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8238-13813/29937 sayılı yazı, 
b) 17.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-150-10/2596 sayılı yazı 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Artvin Milletvekili Metin 
ARİFAĞAOĞLU'na ait 7/8238 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

y^U^^f^^S^ 
EKLER: Mehmet Mehdi EKER 
1-Görüş 7/8238 Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Metin ARİFAĞAOĞLU 

Artvin Milletvekili 
Esas No :7/8238 

Ülkemizde 22 ilde toplam 3 milyon insanımızın geçim kaynağı olan fındık son 3 yıldır büyük 
sorunlarla karşı karşıyadır, özellikle Fiskobirliğin elinden alınıp TMO aracılığıyla alım 
yapılması tam bir fiyaskoyla sonuçlanan fındık politikası hem devletimizi zarara uğratmış 
hem de üreticilerimizi perişan etmiştir. Üreticilerin ortak olduğu Fiskobirlik 3-4 yıldır zor 
durumdadır. Borçlarından dolayı alım yapamamakta ve üretici ve çalışanları kendi kaderine 
terk edilmiş olup, hükümetiniz bu duruma müdahale etmemekle beraber TMO aracılığıyla 
aldığınız fındıktan üreticiden çok tüccarlar kazanç elde etmektedir. Bu bağlamda; 

Soru 1) Fiskobirliğin tekrar alım yapması için ve bankalara olan borçlarını yapılandırması ile 
ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

Cevap 1) Fiskobirlik'in içinde bulunduğu mali sorunlardan dolayı fındık alımı yapamaması 
nedeniyle; TMO, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla kabuklu fındık alımı yapmakla 
görevlendirilmiştir. Fiskobirlik'in mali yapısının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 
2007 yılında Kararname kapsamında 2005 ve 2006 yılı mahsulü 67.373 bin ton, 2008 yılında 
5 bin ton, 2009 yılında 1.800 ton olmak üzere toplam 74 bin ton fındık Fiskobirlik'ten satın 
alınmış ve karşılığında toplam 279 milyon TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Fiskobirlik'e 
öncelikli olarak üretici borçlarını ödemesi şartıyla Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, TMO 
stoklarında yağlık kapsamında bulunan 30 bin ton kabuklu fındık 1,1 TL/Kg'dan satılmıştır. 

Soru 2) TMO aracılığı ile aldığınız fındıktan değişik çiftçi karneleri bulup çiftçiden 2 Ytl'ye 
fındık alıp 4 Ytl'ye satan tüccarların vergi kaçırmaları bir yana TMO çalışanlarının buna göz 
yummaları ve rant elde etmeleri ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

Cevap 2) TMO, Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan üreticilerden ve ÇKS belgesinde 
yazılı üretim miktarını aşmamak kaydıyla fındık alımı yapmıştır. Bu nedenle TMO; ÇKS 
belgesi bulunmayan tüccarlardan fındık almamaktadır, o yüzden de vergi kaçırılması söz 
konusu değildir. 

Soru 3) Bundan sonraki dönemlerde fındığı TMO aracılığı ile mi yoksa Fiskobirlik aracılığı 
ile mi alım yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 3) Bakanlığımız, fındıkta arz ve talep dengesini sağlamak, sürdürülebilir destekleme 
modeli oluşturmak ve kamu harcamalarında etkinlik sağlamak amacıyla fındık ürününe 
yönelik bir strateji oluşturulmuş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

15.07.2009 tarihli ve 27289 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2005/15202 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan "Fındık Alım ve Satımı Hakkında Karar" yürürlükten 
kaldırılmış olup, TMO bundan sonra Fındık alımı yapmayacaktır. 

TMO'nun 535 Bin ton civarında ürün stoku bulunmaktadır. Bu stokun piyasaları olumsuz 
etkilemesine izin verilmeyecektir. Stokun önemli bir kısmı yağ üretiminde kullanılacaktır. 
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124.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'in, yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Selçuk AYHAN 
izmir Milletvekili 

AKP hükümeti, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde yer alan sakıncalara ve 
uyarılara karşın, 3 Temmuz 2008 tarihinde yasalaştırılan 5782 Tapu Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(R.G. 15.07.2008 tarih ve 26937 sayı) ile 'sulama, 
tarım, SİT alanı, stratejik bölge vb' alanlarda hem yabancı gerçek kişilerin hem 
yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz edinimi Bakanlar Kurulu yetkisine bırakılmıştır. 

anayasa Mahkemesinin Tapu Yasası ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası ile.ilgili 
iptal kararlarının gerekçelerini hiç dikkate almadan, içeriği aynen korunarak çıkartılan 
ve Cumhuriyet tarihine "işgal", ve "ihanet" yasası -olarak geçen yasada ısrar 
edilmesinin; yabancılara satılacak toprak miktarına sınır konulmasına karşı çıkan ve 
Türkiye ekonomisinin dönmesi için, yılda en az 25 milyar dolar yabancı sermayeye 
ihtiyaç olduğunu söyleyen Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN'ın "...Bir sınırlama 
getirirsek küresel yatırımcıyı çekemeyiz... Yabancı şirket tarım amacıyla 100 dönüm 
isterse vermek durumundayız. İhtiyacını karşılayacak arazi bulamazsa küresel 
sermaye niçin bizi tercih etsin?" (02.07.2008 tarihli Gazeteler) açıklamasında yattığı 
görülmektedir. 

Türk Yabancılar • Hukukunun temel ilkelerinden en önde geleni karşılıklılıktır. 
Karşılıklılık ilkesi, egemenlik hakkının uluslararası ilişkilere yansımış temel bir 
ilkesidir, bu ilkeden ödün verilemez. Her konuda Bakanlar Kuruluna yetki devri 
yapılamaz, takdir hakkı bırakılamaz.(T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
Sayı: 2006/1 Tarih: 06.02.2006- Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler İle Yabancı 
Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Sınırları İçerisinde Taşınmaz Edinmeleri Uygulamalarına İlişkin İnceleme Raporu) 

2 Nisan 2008 günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kuveyt Emiri Şeyh 
Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah'ın huzurunda, TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk 
Karabel ile Kuveyt Yatırım İdaresi Başkanı Bader M. Al Ba'ad arasında Türkiye'de 
arazi geliştirme, toplu konut üretimi konularında "stratejik ortaklığı" öngören 
Mutabakat Muhtırasının imzalanması (3 Nisan 2008, A.A, Hürriyet) ve "Suudi 
Arabistan Tarım Bakan Yardımcısı Abdullah El Obaid'in, "Financel Times"te yer alan 
"Türkiye dahil 5 ülkede buğday, mısır, pirinç gibi stratejik ürünlerin üretimi için en az 
100 bin hektar arazi alacakları" açıklamasının (Vatan, 14 Haziran 2008 ) ardından; 
27.05.2009 tarihli ulusal basınımızda "Bahreyn'e toprak sattık mı?" başlıklı bir haber 
yer almıştır. (Vatan, 27.05.2009) 

- 5 0 1 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

The Economist dergisine dayanılarak duyurulan haberde; 'Bahreyn'in Türkiye'de 500 
milyon dolara arazi aldığı' ifade edilirken, "15 Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün ve Tarım Bakanı Mehdi Eker'in de aralarında olduğu 6 bakanın 
katıldığı Bahreyn-Türkiye Ekonomik Forumu'nda Bahreyn ile Türkiye arasında 500 
milyon dolarlık "tarım projesi" için anlaşma imzalandığı" haberine yer verilmiştir. 

Buna göre; 

1- Bugüne kadar, ülkemiz tarım topraklarının satışı ya da kiralanmasına yönelik 
Hükümetinizce bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu ülkeler ve yabancı 
şirketler hangileridir? 

2- Türkiye ile karşılıklılığı da bulunmamasına rağmen "geçerli ikamet izni 
bulunması kaydıyla" bazı Ülke vatandaşlarına ve yabancı ülkelerde kurulmuş 
ticaret şirketlerine Hükümetiniz ve/veya Bakanlıklarınızca ülkemizde taşınmaz . 
edinme olanağı sağlandığı ifade edilmektedir. Bu ülkeler ve şirketler kimlerdir? 
Kanununda açıkça yer almayan bir yetkinin hükümetiniz ve bakanlıklarınızca 
kullanılmasının dayanağı nedir? 

3- Türkiye ile karşılıklılığı da bulunmamasına rağmen, ülkemizde 'sulama, tarım, 
SİT alanı, stratejik bölge vb' alanlarda taşınmaz edinen, ülke uyruğuna tabi 
gerçek ve tüzel kişiler var mıdır? Varsa, bu kişilerin edindikleri taşınmazların 
'yeri, sayısı ve miktarı nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.00.21.610//2#8' 
Konu : İzmir Milletvekili 

Selçuk AYHAN'ın 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 15.06.2009 tarihi ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13853/30085 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 17.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-150-12/2595 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Selçuk AYHAN'ın, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/8240 
Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Bakan 

- Cevap Yazısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN 
SELÇUK AYHAN'IN T.B.M.M. 78240 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

AKP hükümeti, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde yer alan sakıncalara ve uyanlara 
karşın, 3 Temmuz 2008 tarihinde yasalaştırılan 5782 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun(R.G. 15.07.2008 tarih ve 26937 sayı) ile "sulama, tarım, SÎT alanı, stratejik bölge 
vb" alanlarda hem yabancı gerçek kişilerin hem yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz edinimi 
Bakanlar Kurulu yetkisine bırakılmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin Tapu Yasası ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası ile ilgili iptal 
kararlarının gerekçelerini hiç dikkate almadan, içeriği aynen korunarak çıkartılan ve Cumhuriyet 
tarihine "işgal", ve "ihanet" yasası olarak geçen yasada ısrar edilmesinin; yabancılara satılacak 
toprak miktarına sınır konulmasına karşı çıkan ve Türkiye ekonomisinin dönmesi için, yılda en az 
25 milyar dolar yabancı sermayeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Başbakan Sayın R.Tayyip 
ERDOĞAN,m"...Bir sınırlama getirirsek küresel yatırımcıyı çekemeyiz...Yabancı şirket tarım 
amacıyla 100 dönüm isterse vermek durumundayız. İhtiyacını karşılayacak arazi bulamazsa 
küresel sermaye niçin bizi tercih etsin?" (02.07.2008 tarihli Gazeteler) açıklamasında yattığı 
görülmektedir. 

Türk Yabancılar Hukukunun temel ilkelerinden en önde geleni karşılıklılıktır. 
Karşılıklılık ilkesi, egemenlik hakkının uluslararası ilişkilere yansımış temel bir ilkesidir, bu 
ilkeden ödün verilemez. Her konuda Bakanlar Kuruluna yetki devri yapılamaz, takdir hakkı 
bırakılamaz.(T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Şayi: 2006/1 Tarih: 06.02.2006-
Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler île Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret 
Şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçerisinde Taşınmaz Edinmeleri Uygulamalarına 
İlişkin inceleme Raporu) 

2 Nisan 2008 günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 
El Ahmet El Cabir El Sabah'ın huzurunda, TOKÎ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ile Kuveyt 
Yatırım İdaresi Başkanı Bâder M. Al Ba'ad arasında Türkiye'de arazi geliştirme, toplu konut 
üretimi konularında "stratejik ortaklığı" öngören Mutabakat Muhtırasının imzalanması (3 
Nisan 2008, A.A, Hürriyet) ve "Suudi Arabistan Tarım Bakan Yardımcısı Abdullah El Obaid'in, 
"Financel Times"te yer alan "Türkiye dahil 5 ülkede buğday, mısır, pirinç gibi stratejik ürünlerin 
üretimi için en az 100 bin hektar arazi alacakları" açıklamasının (Vatan, 14 Haziran 2008 ) 
andından; 27.05.2009 tarihli ulusal hasmımızda "Bahreyn'e toprak sattık mı?" başlıklı bir haber yer 
almıştır. (Vatan, 27.05.2009) 

The Economist dergisine dayanılarak duyurulan haberde; "Bahreyn'in Türkiye'de 500 
milyon dolara arazi aldığı" ifade edilirken, 15 Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün ve Tarım Bakam Mehdi EKER'in de aralarında olduğu 6 bakanın katıldığı Bahreyn-
Türkiye Ekonomik Forumu'nda Bahreyn ile Türkiye arasında 500 milyon dolarlık "tarım projesi" 
için anlaşma imzalandığı haberine yer verilmiştir. 
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Buna göre; 

1- Bugüne kadar, ülkemiz tarım topraklarının satışı ya da kiralanmasına yönelik 
Hükümetinizce bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu ülkeler ve yabancı 
şirketler hangileridir? 

2- Türkiye ile karşılıklılığı da bulunmamasına rağmen "geçerli ikamet izni 
bulunması kaydıyla" bazı ülke vatandaşlarına ve yabancı ülkelerde kurulmuş 
ticaret şirketlerine Hükümetiniz ve/veya Bakanlıklarınızca ülkemizde taşınmaz 
edinme olanağı sağlandığı ifade edilmektedir. Bu ülkeler ve şirketler kimlerdir? 
Kanununda açıkça yer almayan bir yetkinin hükümetiniz ve bakanlıklarınızca 
kullanılmasının dayanağı nedir? 

3- Türkiye ile karşılıklılığı da bulunmamasına rağmen, ülkemizde "sulama, tarım, 
SİT alanı, stratejik bölge vb." alanlarda taşınmaz edinen, ülke uyruğuna tabi 
gerçek ve tüzel kişiler var mıdır? Varsa, bu kişilerin edindikleri taşınmazların 
yeri, sayısı ve miktarı nedir? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere; yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de 2644 sayılı Tapu 
Kanununun 35. maddesinde belirtilen karşılıklılık ilkesi ve yasal sınırlamalar çerçevesinde 
taşınmaz mal edinebilmektedirler. 

Karşılıklılığın tespitinde hukukî ve fiilî durum esas alınır. Bu ilke ile kişilere toprak 
mülkiyeti haklanın tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz 
ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da 
tanınması esastır. 

Bu bağlamda; 

1- Ülkemiz tarım topraklarının yabancı uyruklu gerçek kişilere saüşı ya da kiralanmasma 
yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da tarım topraklarının 
satıldığı veya kiralandığı herhangi bir ülke veya yabancı şirket mevcut değildir. 

2- Taşınmaz mal ediniminde Türkiye ile karşılıklılık ilkesi bulunmayan yabancı uyruklu 
gerçek ve tüzel kişilerin, geçerli ikamet izni bulunsun ya da bulunmasın, Ülkemizde taşınmaz mal 
edinmeleri yasal olarak mümkün değildir. 

3- Türkiye ile karşılıklılık ilkesi bulunsa dahi yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin 
Ülkemizde sulama, tarım, SİT alam, stratejik bölge ve benzeri alanlarda yasal sınırlamalar 
çerçevesinde taşınmaz mal edinmeleri imkanı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 2644 sayılı Kanuna aykırı olarak edinilen veya kanuni zorunluluk dışında edinim 
amacına aykırı kullandığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni hakların tasfiye edilmesi işlemleri 
Maliye Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yürütülmektedir. 
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125.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, kıdem tazminatı konusunda yeni düzenleme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8242) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

EK. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Ulusal yayın yapan bir gazetenin manşetine "Kıdem Tazminatı Buhar Olacak" 

başlığıyla taşınan haber kamuoyunda büyük bir tartışmanın habercisi olmuştur. Haberde, 22 

milyon çalışanın kıdem tazminatının kaldırılması ve yerine fon oluşturülrnasl V&şufraİdüğü 

belirtilmektedir. Hükümetin üzerinde çalıştığı tasarının yasalaşması .. durumunda ise 

çalışanların büyük kayıplara uğrayacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda: 

1. Kıdem tazminatını da kapsayan sosyal güvenlikle ilgili herhangi bir düzenleme 

Hükümetin gündeminde midir? 

2. Yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyorsa bunun ayrıntıları nelerdir? Yeni olarak 

ne gibi düzenlemeler getirilmesi düşünülmektedir? 

3. Gazete haberinde geçen kıdem tazminatlarının buhar olması gibi bir durum söz konusu 

mudur? 

4. Gazete haberindeki iddialar doğruyu yansıtıyorsa kıdem tazminatı alanda yapılacak 

düzenlemede neler yer alacaktır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı -.B.13.SGB.0.11.00.00-610- l ^ t * 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8242) 1 5 tam» 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/8242 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
Ömer DİNÇER 

Bakan 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE'NİN 7/8242 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanunu 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunun 120 nci maddesiyle, 1475 sayılı İş Kanununun kıdem 
tazminatına ilişkin 14 üncü maddesi yürürlükte bırakılmış, geçici 1 inci maddesinde ise diğer 
mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı, bu 
Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 
16, 17 ve 26 nci maddelerine yapılan atıfların, bu kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine 
yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Kıdem tazminaünın kimlere, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde ve ne miktarda 
ödeneceği, 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

Anılan maddede, bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin; 
1- İşveren tarafından bu Kanunun 25 inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen 

nedenler dışında, 
2- İşçi tararından bu Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca, 
3- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 
4- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik 

veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla, 
5- 5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen yaşlar dışında kalan 

diğer şartları veya 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı 
bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak 
kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi, kadının evlendiği tarihten itibaren 
bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması 
hallerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen 
tam yıl için işverence işçiye 30 günlük Ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği, bir yıldan 
artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacağı ve bu 30 günlük sürenin hizmet 
akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine artırılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan maddede belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde işverence işçiye kıdem 
tazminatı ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan işçi, işveren ve Hükümeti temsilen dokuz öğretim üyesinden oluşturulan 
"Bilim Komisyonu" tarafından hazırlanan ve değerlendirilerek son şekli verilen "Kıdem 
Tazminatı Fonu Kanunu Tasarısı" ve gerekçesi bakanlıklara gönderilerek görüşleri 
istenilmiştir. 

Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3146 sayılı Kanunun 26 nci maddesi 
gereğince, 15-16/09/2004 tarihlerinde toplanan "9. Çalışma Meclisi"nin gündemine, söz 
konusu Tasarı da alınmış ve görüşülmüştür. 

Konu ile ilgili değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

- 5 0 6 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

126.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, sendikalı çalışanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8243) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim 

2 6 . 0 5 . 2 0 ^ / ^ ^ 

Soru: 

Av. Rıdvan YALÇIN 
Ordu Milletvekili 

Ülkemizde, kamuda memur, sözleşmeli, işç i - ve geçici işçi 
pozisyonlarında çalışan personel sayısı kaçtır? 2002 yılı itibariyle yıllara 
göre dağılımı ne şekildedir? 
Ülkemizde, kamuda memur, sözleşmeli, işçi ve geçici işçi 
pozisyonlarında çalışan personellerden kaçı sendika üyesidir? 2002 yılı 
itibariyle yıllara göre dağılımı ne şekildedir? ' 
Ülkemizde, kamuda memur, sözleşmeli, işçi ve geçici işçi 
pozisyonlarında çalışan personellerden sendika üyesi olanların, 2002 
yılı itibariyle, yıllara ve sendikalara göre dağılımı ne şekildedir? 
Ülkemizde, özel sektörde çalışan personel sayısı kaçtır? 2002 yılı 
itibariyle yıllara göre dağılımı ne şekildedir? <.\\ 
Ülkemizde, özel sektörde çalışan, sendika üyesi personellerin 2002 yılı 
itibariyle yıllara ve sendikalara göre dağılımı ne şekildedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13 .SGB .0.11.00.00-610- ISSİ 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8243) 1 7 tana 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN'a ait 7/8243 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
Ömer DİNÇER 

Bakan 
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ORDU MİLLETVEKİLİ RIDVAN YALÇIN'IN 7/8243 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarına göre, yıllar itibariyle kamuda çalışan memur, 
sözleşmeli ve işçi sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Yıllar 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 (Mart) 

Kamuda memur 
sayısı 

1.653,369 
1.670,157 
1.672,374 
1.686,689 
1.695,180 
1.717,267 
1.724,486 
1.720,915 

Kamuda sözleşmeli 
sayısı 

195.180 
146.316 
124.997 
134.615 
132.553 
188.875 
212.581 
226.215 

Kamuda işçi sayısı 

247.415 
304.039 
306.833 
252.151 
199.890 
197.746 
207.765 
207.765 

Bilindiği gibi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesine göre, "İşveren, işe 
aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15'ine kadar 
aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır." 
denilmektedir. 

Diğer taraftan, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun "Yetki" 
başlıklı 12 nci maddesinde, "Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 
onunun (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu işçi 
sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde 
çalışan işçilerin yandan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için 
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak 
nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır. 

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır. Bu 
istatistiklerde belirtilecek işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara mensup 
üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. 
Yetki belgesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini 
daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. 

Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistikler kesinleşir. Ancak, 
istatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine 
başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı 15 gün içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar 
ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca temyiz edilebilir. Yargıtayca bu 
temyiz talebi 15 gün içinde kesin karara bağlanır." hükmüne yer verilmiştir. 

Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Yetki" başlıklı 30 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde, "b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi 
sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 
mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki 
sendikalann üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu 
görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl 
temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlar." denilmektedir. 
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Söz konusu kanunların anılan hükümleri doğrultusunda derlenen istatistiki bilgiler 
aşağıda sunulmuştur. 

Yıllar itibariyle zorunlu sigortalı sayılan 

i Zorunlu 
İ Sigortalı )\ 
1 Sayısı \ 

KAMU 
SEKTÖRÜ 

ÖZEL 
SEKTÖR 

2002 

2.372.777 

6.563.187 

2003 

2.408.148 

6.750.460 

2004 

2.404.091 

6.952.848 

YİLLARA 

2005 

2.402.409 

7.651.705 

2006 

2.420.897 

8.582.395 

2007 

2.444.680 

9.138.398 

2008 

2.464.206 

9.533.683 

2009 

2.271.908 

9.138.150 
Not: 2009 yılı Nisan ayı itibariyle. 

£r 2821 ve 4688 sayılı kanunlar gereği kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi 
personelin sendika üye sayıları ekte sunulmuştur. 

* Söz konusu ek hacimli olduğundan internet ortamına verilmiş olup ekler dosyasındadır. 

127.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediye çalışanlarına sendika değiştirme baskısı 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ÖmerDinçer'in cevabı (7/8245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 
DÎNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
28.05.2009 

V a ş a r A Ğ Y Ü Z 
C H P G a z i a n t e p Milletvekili 

Çalıştıkları işyerlerinde örgütlenme haklarını özgürce kullanarak 
Sendikalarını seçen işçilerimiz ve memurlarımız, 

Son yıllarda Kamu kurumları ile Belediyelerde, Sendika değiştirme 
baskısı ve işten çıkarı lma tehdidi yaşamaktadırlar. 

1. İşsiz bırakılma ile tehdit edilen işçilerin ye memurlar ın en çok AKP'li 
Belediye Başkanlarınca Sendika değiştirme baskısı alt ında tutulması, 

İktidarın, Bakanlığınızın ve AKP' l i Belediye Başkanlarının Sendikalar 
arasında siyasi ayırımcılık yapmasından mı kaynaklanmaktadır? 

2. Seçim bölgem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye 
Daire Başkanlığında, 

Deneyimli, birikimli ve özveri ile görev, yapan memurların görev 
yerlerinin değiştirilmesi, görevlendirmede zorluk gösterilmesi, 

Bağlı oldukları Sendikadan istifa etmeleri için baskı yapılması, 
İnsan haklarına, örgüt lenme özgürlüğüne, ULO kriterlerine ve Çalışma 

yasalarının hükümler ine uygun mudur? 

3 . Bu çerçevede, özellikle AKP' l i Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında 
yaşanan Sendika değiştirme baskıları nedeniyle doğarı işçi eylemlerinin 
sonlanması için, 

Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır? Yok ise bu konuda ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0.11.00.00-610 ~W\ °\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/8245) 

K-Q 
TSE-ISO-EN 

9000 

1S fww2Q09 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 15/06/2008 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'e ait 7/8245 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEJ* 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ YAŞAR AĞ YÜZ'ÜN 7/8245 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/06/2001 
tarihinde kabul edilmiş, 12/07/2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
13/08/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanun hükümleri düzenlenirken, "Uluslararası Çalışma Örgütü"nün (ILO) 
memurlar dahil, tüm çalışanlara ve işverenlere, hiçbir aynm gözetmeksizin ve önceden izin 
almaksızın sendika kurabilmeleri ve kurulmuş sendikalara üye olabilmeleri hakkım tanıyan 
Sendika özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması hakkındaki 87 sayılı Sözleşme ile 
Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi 
Yöntemlerine İlişkin 151 sayılı Sözleşme esas alınmıştır. 

Bu Kanun, kamu görevlilerinin sendikal haklarını özgürce kullanabilmeleri, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması, sendika içi demokrasinin 
gerçekleştirilmesi ve yönetime katılımın sağlanması amaçlanarak hazırlanmıştır. 

4688 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; kamu görevlilerinin 
çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri, 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında ise, her üyenin serbestçe çekilebileceği, söz konusu Kanunun 
18 inci maddesinde de, kamu görevlilerinin iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri 
içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından 
dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamayacağı, kamu işvereninin, işyeri sendika temsilcisi ile 
sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça sebebini açık ve 
kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Bazı kurum ve kuruluşların işverenleri tarafından sendikal faaliyetlerin engellendiği, 
sendika üyeliği ve üyelikten çekilmeleri konusunda kamu görevlilerince çeşitli sorunlar 
yaşandığı yönündeki iddiaların sendika ve konfederasyonlar tarafından Bakanlığımıza 
iletilmesi üzerine; ilgili kurum ve kuruluşlara, kamu görevlilerinin sendika üyeliğini, sendikal 
çalışmalarını, sendikal faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunulmaması gerektiği 
yönünde görüş verilmiştir. 

Ayrıca, sendikal faaliyetlerin engellenmemesi konusunda Başbakanlık tarafından, 
06/06/2002 tarih ve 2002/17 sayılı, 12/06/2003 tarih ve 2003/37 sayılı, 02/06/2005 tarih ve 
2005/14 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan, kamu görevlilerinin serbestçe sendikalara üye 
olabilecekleri ve üyelikten çekilebilecekleri, kamu işvereninin, sendikal faaliyetleri 
engelleyici davranışta bulunamayacakları ve sendikaya üyelik ve üyelikten çekilme 
konularında kamu görevlilerine baskı uygulayamayacağı anlaşılmaktadır. 

Gaziantep Belediye Başkanlığınca, sendikal faaliyetlerin engellendiği ve sendika 
üyelerine baskı uygulandığına ilişkin kamu görevlileri sendikalarından her hangi bir başvuru 
alınmamıştır. 

Sendika kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme hakkı 
Anayasamızın 51 ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin temel hak olarak 
kabul ettiği, sendikaya üye olma özgürlüğünün engellenmemesi, baskının işveren 
tarafından yapılmaması gerekir. Baskının işveren tarafından gerçekleşmesi halinin bu 
kanunun "sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı" başlıklı 31 nci ve 59/3 
maddeleriyle yaptırıma bağlanmıştır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, Anayasanın 51 inci maddesi ve kanunda belirtilen 
maddelerde üyelik serbestisi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, sendikaya üye olanların üyelikte kalmaya zorlanamayacağı gibi 
ayrılma serbestisine de sahip bulunmaktadır. Ayrılma serbestisi, ayrılma iradesinin hiçbir,.. 
zorlama olmaksızın hür olarak kullanma anlamına gelmektedir. 
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128.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, İstanbul-Yeşilköy 'deki Olimpiyat Parkı 'nın otopark 
ve ticaret alanı yapılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı 
(7/8246) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel 
EROĞLU tarafından yazıtı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. f " " \ ^ "V 

Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008'in Kasım ayında aldığı 2678 
karar ile Yeşilköy'deki "Olimpiyat Parkı'nı "Otopark ve Ticaret Alanı" 
yapmak için Meclis kararı almıştır. Tapuya göre burası Sultan Beyazıt 
Vakfı'na aittir ve belediyelerce buraya hiçbir uygulama' yapılamaz. 

SORU 1 : İstanbul'un en yeşil bölgelerinden olan Yeşilköy'ün önemli bir 
parkındaki tarihi ağaçları sökmek sizce ne kadar doğru bir uygulamadır? 

SORU 2 : Buradaki ağaçlardan Bakanlığınız da sorumlu değil midir? 
"Küresel lsınma"nın kapımıza geldiği bu devirde, şehrin göbeğindeki 
ağaçları kesmek yerine, yeni ağaçlar dikmek için çalışmalar yapmak daha 
uygun olmaz mıydı? 

SORU 3 : Buradaki parkın yok edilip, tarihi ağaçların kesilmemesi için 
Bakanlığınız bir müdahalede bulunacak mıdır? 
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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-^J^ 29/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi A A n c r> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER' in 7/8246 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. O^y^yssLBROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER' İN 
7/8246 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. 'istanbul' un yeşil bölgelerinden olan Yeşilköy' Un önemli bir parkındaki 
tarihi ağaçları sökmek sizce ne kadar doğru bir uygulamadır? 

SORU 2. Buradaki ağaçlardan Bakanlığınız da sorumlu değil midir? "Küresel 
Isınma" nın kapımıza geldiği bu devirde, şehrin göbeğindeki ağaçları kesmek yerine, yeni 
ağaçlar dikmek için çalışmalar yapmak daha uygun olmaz mıydı? 

SORU 3. Buradaki parkın yok edilip, tarihi ağaçların kesilmemesi için Bakanlığınız 
bir müdahalede bulunacak mıdır? 

CEVAP 1, 2, 3. Söz konusu hususlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 
sorumluluk alanındadır. Şehirlerdeki park, yeşil alan ve otopark ihtiyaçları ilgili mevzuatı 
gereğinde belediyelerince planlanarak gerçekleştirilmektedir. 

- 5 1 3 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

129.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir taş ocağının çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8247) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
27.05.2009 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn.Veysel Eroğlu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'nın 98 ve içtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

CHP Konya Milletvekili 

Konya-Aksaray duble yolunda Akbaş ile Kızılcakuyu köyleri civarında 
bulunan sahada bir şirkete verilen taşocağı ruhsatı ve işletme izni belgesinin; çevreyle 
ilgili birçok yasaya açıkça aykırı olduğu ve bu durumun doğal dengeyi bozmasının, tahrip 
etmesinin yanında yöre halkını da ciddi anlamda mağdur ettiği görülmektedir. 

Taşocağı faaliyetinin yapıldığı alanın; Sit Alanı ve Koruma Alanı içinde 
kaldığı, faaliyet gösterilen sahanın yukarıda sözü edilen köylerin kullandığı içme suyuna 1500 
metre mesafede olduğu, bu durumun Su Genelgeleri Mevzuatına aykırı olduğu; faaliyet 
gösterilen sahanın Konya Ovasında nesli tükenen bitkilerin varlığını tehdit ettiği, yaban 
koyunlarının yaşam alanının daraldığı, bölgede çok miktarda koyunun öldüğü, nesli 
tükenmekte olan yaban hayvanlarından dolayı yaban hayatı ve üremelerinin engellenir hale 
geldiği; taşocağı faaliyeti sebebiyle bölgede kendiliğinden yetişmiş 200-250 adçt civarındaki, 
menengiç, badem ve kızılcık ağaçlannın yok olmaya yüz tuttuğu; tam anlamîylâ bir çevre 
katliamına yol açıldığını gösteren bulgu ve şikayetler söz konusudur. 

Kendiliğinden oluşmuş ağaç toplulukları, , orman sahası, koruma bölgesi ve 
milli parkın ; taşocağıyla aralanndaki mesafe 2500 metrelik sınırın altında kalmaktadır. 

Akbaş ve Kızılcakuyu muhtarlıkları tarafından tüm bu sakıncalar ve yasaya 
aykm durumlar ilgili mercilere yazılı olarak bildirilmiş ise de; hiçbir resmi merci üstüne düşen 
görevi yapmamıştır. Böylesine bir çevre tahribatına yol açan, çevreyle ilgili âmir mevzuatı 
ayaklar altına alan bu firmanın, Mülki İdare ve Siyasi İktidar tarafından özel olarak 
korunduğu yolunda ciddi kuşkular mevcuttur. 

Buna göre ; 

(1) Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre; tampon bölgede galeri, kuyu 
açarak veya patlayıcı madde kullanarak her türlü taş ve maden ocağı faaliyetinin gösterilmesi 
yasak olduğu halde bu faaliyete neden izin verilmiştir? Hangi yasal dayanak ile bu izin 
verilmiştir? 

Maden Kanununun 7. maddesine göre; maden işletme faaliyetinin yapılamaz 
hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda, 
madencilik faaliyeti ve yatırımı kararının, Başbakanlık Müsteşarlığı Başkanlığında 
oluşturulacak bir Kurul tarafından verilmesi zorunluluğu bulunduğuna göre; bu yasal ve âmir 
düzenlemenin gereği neden yerine getirilmemiştir? 

(2) Çevre katliamına yol açan, Akbaş ve Kızılcakuyu halkının mal ve hayvan 
varlığını tehdit eder hale gelen bu olaya ivedi olarak el koyacak mısınız? Bu firmaya verilen 
ruhsat ve iznin yasal çerçevesi nedir? 
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T.C. 
7 '- " ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi K 

Sayı :B.18.0.BHt.0.00.00/610.01-J3t? /£../£/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 15.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Atilla KART' in 7/8247 esas nolu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

f£>f-
Prof. Dr. VeyseTE^OĞLU 

Bakan 
EK 
Cevabi yazı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART' İN 
7/8247 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

' ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNTN CEVABI 

SORU 1. Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre; tampon bölgede galeri, kuyu 
açarak veya patlayıcı madde kullanarak her türlü taş ve maden ocağı faaliyetinin gösterilmesi 
yasak olduğu halde bu faaliyete neden izin verilmiştir? 

Maden Kanununun 7. maddesine göre; maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale 
gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunmaması durumunda, 
madencilik faaliyeti ve yatırımı kararının, Başbakanlık Müsteşarlığında oluşturulacak bir 
kurul tarafından 'verilmesi zorunluluğu bulunduğuna göre; bu yasal Amir düzenlemenin 
gereği neden yerine getirilmemiştir? 

SORU 2. Çevre katliamına yol açan, Akbaş ve Kızılcakuyu halkının mal ve hayvan 
varlığını tehdit eder hale gelen bu olaya ivedi olarak el koyacak mısınız? Bu firmaya verilen 
ruhsat ve izninin yasal çerçevesi nedir? 

CEVAP 1, 2. Söz konusu Proje alanı; Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve 
tampon bölgesi dışında kalmaktadır. Ayrıca tesis "tampon bölge" de yer alsın veya almasın 
madencilik faaliyetlerinde, galeri ve kuyu açarak patlayıcı madde kullanılması yasaklanmıştır. 
Bakanlığımızca da böyle bir uygulamaya izin verilmesi söz konusu değildir. 

öte yandan; Maden Arama ve İşletme Ruhsatlarını verme, verilen ruhsatlan iptal etme 
ve ruhsatlarla ilgili iş ve işlemler 5177 sayılı Kanun'la değişik 3213 sayılı Maden Kanunu 
uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki 
ve sorumluluğundadır. 

Bakanlığımızca Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği uyarınca iş ve işlemler 
uygulanmakta ve projeler için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararlan 
verilmektedir. 

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için verilen "ÇED Olumlu" ya da 
"ÇED Gerekli Değildir" karan bir projenin gerçekleştirilmesi için yeterli olmayıp; ilgili 
kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, ruhsat ve/veya görüş alınmadan faaliyete 
başlanılması mümkün değildir. Ayrıca, ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir karan 
verilmiş olsa dahi kurum ve kuruluşlar faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği 
hususunda kendi mevzuatlan uyannca karar verme yetkisine sahiptirler. 
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130.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van Gölü 'nün korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8248) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Van gölünün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak son 5 yıl 
içinde yapılmış olan çalışmalar nelerdir? < 

2. Van gölünde meydana gelen kirliliğin sebepleri nelerdir? Bu konuyla ilgili olarak 
yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

3. Gölün temiz kalmasının sağlanmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar .hele/ 
yapılmıştır? İleriye yönelik olarak neler yapılması planlanmaktadır? 

4. Van gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla, şimdiye kadar ne tür 
çalışmalar yapılmıştır? 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Ĵ / Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi K 

Sayı : B.18.0.BHl.0.00.00/610.01-3^ f̂ /£./7^2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8248 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof, İSyJlieytfSrEROĞLÜ 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL» İN 
7/8248 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 
SORU 1. Van Gölünün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak son 5 

yıl içinde yapılmış olan çalışmalar nelerdir? 
CEVAP 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

çerçevesinde; Van Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce arıtma tesisi bulunan kurum, 
kuruluş ve işletmelerin denetimi yapılmakta olup, arıtma tesisi bulunmayanların arıtma 
tesislerinin yaptırılması sağlanmaktadır. 

DSt Genel Müdürlüğü ise Van Gölündeki Su Kalitesi Gözlem çalışmalarına 
2001 yılında başlamış olup, bu maksatla tespit edilen toplam istasyon sayısı 14 tür. bunların 8 
tanesi gölü besleyen derelerin Van Gölüne girişinden hemen önce, diğer 6 istasyon ise Van 
Gölü kıyı şeridinde bulunmaktadır. 

SORU 2. Van Gölünde meydana gelen kirliliğin sebepleri nelerdir? Bu konu ile ilgili 
yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 2. Van Gölünün bir kapalı göl olması hem de yerleşim yerlerinin çoğunun 
hemen göl kıyısında olmasından dolayı, atık sularının yeterince veya hiç arıtılmadan direkt 
olarak göle ve göle ulaşan derelere yapılan deşarjlardır. 

SORU 3. .Gölün temiz kalmasının sağlanmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar neler 
yapılmıştır? ileriye yönelik olarak nelerdir? 

SORU 4. Van Gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla, şimdiye kadar ne tür 
çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 3,4. 2006 yılında Bakanlar Kurulu Karan ile kurulan, Van Mahalli İdareleri 
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliğince; Van Gölü kirliliğinin mevcut durumunun tespiti, 
kirlilikte etken unsurların tam olarak belirlenmesi ve sorunların çözülmesi için yöntem ve 
alternatiflerin geliştirilmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bir komisyon 
oluşturulmuştur , 

. Söz konusu Komisyonca; Van Gölünde 36 noktadan 2007 yılı Ekim ayında su 
numuneleri alınarak; pH, fosfat, AKM, toplam azot, KOI, BOI ve toplam fekal koliform 
parametreleri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Van Gölü'nün 
ekolojisinin korunması için sürdürülebilir bir havza yönetim planının oluşturulması ve bu 
maksatla söz konusu ölçüm ve analizlerin en az üç yıl süre ile mevsimsel periyotlarda 
yapılmasının gerekliliği raporlanmıştır. 

Ayrıca, 24.04.2008 tarihinde Van İlinde bir toplantı düzenlenmiş olup, bu toplantı ile 
Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'nm temelleri atılmıştır. Toplantı sonrasında kısa 
sürede hazırlanan taslak Havza Koruma Eylem Planı 10.07.2008 tarihinde yine Van İlinde 
yapılan bir toplantı ile paylaşıma açılmış ve Van Gölü Havzası ile ilgili çeşitli kurumlarca 
yürütülen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve geleceğe yönelik planlamalarla ilgili olarak 
havza kirliliğinin önlenmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Görüş ve 
önerilerin de değerlendirilmesinin ardından 2009 yılı Ocak ayında Van Gölü Havzası Koruma 
Eylem Planı nihai halini almıştır. Eylem Planında havzada kirlilik kaynaklarına yönelik 
kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan iş ve işlemler takvime bağlanmıştır. Eylem Planı 
kapsamında kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmaların 
değerlendirilmesi amacıyla her üç ayda bir havza bazında toplantılar yapılacak olup, bu 
toplantıların ilki; 20.05.2009 tarihinde Van Valiliğince (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 
gerçekleştirilmiştir. 

öte yandan, Bakanlığımızca çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesi amacıyla; 
2005-2009 yılları arasında Van Gölü Havzasındaki Merkez ve İlçe Belediyelerine Atıksu 
Arıtma Tesisleri ve Katı Atık Tesisleri ile ilgili olarak toplamda 3.325.000 TL, nakdi yârdim 
yapılmıştır. 
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DSl Genel Müdürlüğümüz ise Van Gölünü besleyen derelerin taşkın koruma ve dere 
yatağı ıslahı çalışmaları ile ilgili olarak son S yıl içerisinde Van Gölüne mansaplanan dereler 
üzerinde yapılan taşlan koruma ve taşkın rusubat tesisleri ile dere yatağı ıslah çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Van Merkez Akköprü Deresi Taşkın Koruma İnşaatı 
Van Merkez Kirman Deresi Taşkın Koruma İnşaatı 
Van Merkez Kurubaş Deresi Taşkın Koruma İnşaatı 
Van Merkez Yukarı Havza Çalışmaları 
Van Gevaş tlçe Merkezi Taşkın Koruma inşaatı 
Van Erciş îlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı 
Van Erciş Zilan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı 
Van Gürpınar Engil Dere Yatağı Islahı 
Bitlis Tatvan Süphan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı 
Bitlis Adilcevaz Cevizkent Taşkın Koruma İnşaatı 
Bitlis Adilcevaz Karadere (TRK) Taşkın Rusubat Kontrol İnşaatı 
Bitlis Ahlat tlçe Merkezi Tunus Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı 

131.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki yenilenebilir enerji ve HES 
başvurularına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8249) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla >t^-s/\ 
Dt. Şevket KÖSE 

Adıyaman Milletvekili 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçİı 

Kullanımına İlişkin Kanun'un 5'inci maddesi l'inci fıkrasında "Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım 
satımında kaynak türüntln belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye EPDK 
tarafından 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi* (YFK Belgesi) verilir1' denilmektedir. Bu 
kapsamda: 
1. Adıyaman ilimizde kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana kaç 

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" verilmiştir? Söz konusu belgelerin hidrolik, 
rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz kaynaklarına dağılımı nedir? 

2. Anılan yıllar itibariyle Adıyaman ilimizde HES santrali kurulması için kaç üretim 
lisansı başvurusu yapılmıştır, kaç su kullanım hakkı ve lisans verilmiştir? Kaç MW 
elektrik üretimi için Adıyaman ilimizde HES lisansı verilmiştir? Söz konusu HES'lerin 
maliyetlerinin ne kadar olacağı hesaplanmıştır? 

3. Anılan yıllar itibariyle HES lisansı alıp yatırım yapmayan şirket sayısı kaçtır? Verilen 
lisanslardan satış yoluyla devredilenler var mıdır? Var ise lisans alan şirketler 
hangileridir, sahipleri/ortakları kimlerdir? Lisansın devredildiği şirketler hangileridir, 
sahipleri/ortakları kimlerdir? 

4. Anılan yıllar itibariyle Adıyaman ilimizde 5346 sayılı Kanun'un 6?ncı maddesi 
hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği saptanan ve F.PDK tarafından idari para cezası 
ile cezalandırılan şirket sayısı kaçtır? Söz konusu şirketler hangileridir, 
sahipleri/ortakları kimlerdir? Uygulanan idari ceza miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABll KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- ^U^ 06 TEMMUZ2009 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

8993 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Dt. Şevket KÖSE' nin, tarafıma tevcih ettiği 7/8249 esas nolu yazılı 
soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN DT. ŞEVKET KÖSE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8249) 
Soru 1: 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanunun 5 nci maddesi 1 nci fıkrasında Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda 
alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel 
kişiye EPDK tarafından "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK Belgesi) verilir" 
denilmektedir. Bu kapsamda; 

- Adıyaman ilimizde Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana kaç 
"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" verilmiştir? Söz konusu belgelerin hidrolik, 
rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz kaynaklarına dağılımı nedir? 

Cevap 1; 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 5346 sayılı Kanun ile YEK Belgesi verilmesi 
konusunda yetkilendirilmiştir. Talep olmadığından bu güne kadar herhangi bir firmaya YEK 
Belgesi verilmemiştir. 

Soru 2: 
Anılan yıllar itibariyle Adıyaman ilimizde HES santralı kurulması için kaç üretim 
lisansı başvurusu yapılmıştır, kaç su kullanım hakkı ve lisans verilmiştir? Kaç MW 
elektrik üretimi için Adıyaman ilimizde HES lisansı verilmiştir? Söz konusu 
HES'lerin maliyetlerinin ne kadar olacağı hesaplanmıştır? 

Cevap 2; 
Adıyaman ilinde HES başvuruları kapsamında üretim santralı tesisi için toplam 260,6 MWm 
kurulu gücünde 22 adet başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurulardan toplam kurulu gücü 163,8 
MWm olan 8 adedine lisans verilmiş ve "Su Kullanım Anlaşması" imzalanmıştır. Üretim 
Santrallarının kaynak bazında maliyetlerine ilişkin bilgiler EPDK'mn internet sitesinde yer 
almaktadır. 

Soru 3; 
Anılan yıllar itibariyle HES lisansı alıp yatırım yapmayan şirket sayısı kaçtır? Verilen 
lisanslardan satış yoluyla devredilenler var mıdır? Var ise lisans alan şirketler 
hangileridir, sahipleri/ortakları kimlerdir? Lisansın devredildiği şirketler 
hangileridir, sahipleri/ortakları kimlerdir? 

Cevap 3; 
Bahse konu 22 adet proje için bu yönde bir talepte bulunulmamıştır. 

Soru 4: 
Anılan yıllar itibariyle Adıyaman ilimizde 5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesi 
hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği saptanan ve EPDK tarafından idari para cezası 
ile cezalandırılan şirket sayısı kaçtır? Söz konusu şirketler hangileridir, 
sahipleri/ortakları kimlerdir? Uygulanan idari ceza miktarı ne kadardır? 

Cevap 4; 
5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesine aykırı faaliyette bulunulması dolayısıyla EPDK 
tarafından uygulanmış herhangi bir idari para cezası işlemi bulunmamaktadır. 
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132.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, rüzgâr enerjisi alanındaki tahsis ve imtiyazlara ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8250) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki "yazılı soru önergesinin" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
YILDIZ tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 26.05.2009 

Bilindiği üzere hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinden sağlanan enerji 
yanında alternatif enerji kaynakları özellikle rüzgâr enerjisi çok öherrisenmektedir. 

Ülkemizin çok rüzgâr alan mevkilerinin haritalarda işaretlendiği göz önünde 
tutulursa bu mevkilerin bir takım şahıslara ya da şirketlerce sözleşmeye bağlanarak 
kapatıldığı kamuoyunda yaygın kanaattir. 

Buna göre; 

1- Bakanlığın elinde bulunan harita, bilgi, belge ve raporlar doğrultusunda 
kimlere ya da hangi şirketlere tahsis ve imtiyaz tanınmıştır? 

2- Bu şahıs ve şirketler hangi kıstaslara göre tercih edilmiştir? 
3- Rüzgâr enerjisinden tüm yatırımlar tamamlandığında ne kadar elektrik 

üretimi beklenmektedir? Toplam elektrik üretimindeki payının ne kadar 
olacağı ümit edilmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.Ü2.610-<ft6ı QQ JEMMUZ gflfg 
Konu :Yazıh Soru önergesi 

8995 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELÎK'in, tarafıma tevcih ettiği 7/8250 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : Taner YILDIZ 
EK-1 önerge Cevabı Bakan 

^0l 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİKİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8250) 

Sorul; 
Bilindiği üzere hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinden sağlanan enerji yanında 
alternatif enerji kaynaklan özellikle rüzgâr enerjisi çok önemsenmektedir. Ülkemizin çok 
rüzgâr alan mevkilerinin haritalarda İşaretlendiği göz önünde tutulursa bu mevkilerin bir takım 
şahıslara ya da şirketlerce sözleşmeye bağlanarak kapatıldığı kamuoyunda yaygın kanaattir. 

Buna göre; 

- Bakanlığın elinde bulunan harita, bilgi, belge ve raporlar doğrultusunda kimlere ya da 
hangi şirketlere tahsis ve imtiyaz tanınmıştır? 

Cevap 1: 
2009 yılı Haziran ayı itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
3.371 MW gücünde 92 adet rüzgar santralına lisans verilmiştir. Lisans alan şirketlere ilişkin 
bilgiler EPDK'mn internet sitesinde yer almaktadır. 

Soru 2: 
Bu şahıs ve şirketler hangi kıstaslara göre tercih edilmiştir? 

Cevap 2; 
Söz konusu lisanslar EPDK tarafından, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı 
kapsamında verilmiştir. 

Soru 3; 
Rüzgâr enerjisinden tüm yatırımlar tamamlandığında ne kadar elektrik üretimi 
beklenmektedir? Toplam elektrik üretimindeki payının ne kadar olacağı ümit 
edilmektedir? 

Cevap 3: 
EPDK tarafından lisans verilen 92 adet rüzgar santralının tamamının işletmeye geçtiğinde 
yaklaşık 10 milyar kVVh/yıl elektrik enerjisi üretebileceği beklenmektedir. 2008 yılı sonu 
itibariyle Türkiye toplam elektrik üretimi 198,6 milyar kWh olarak gerçekleşmiş olup bunun 
797,6 milyon kVVh'ı rüzgar santrallanndan üretilmiştir. 
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133.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'daki taş ocaklarına ve bazı enerji 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'in cevabı (7/8252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YİLDİZ 
tarafından youvvolarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 28.05.2009 

Osman KAPTAN 
Antalya Milletvekili 

Seçim bölgem Antalya'da; İktidarınız sürecinde, 2007 yılında 1600 civarında 
maden'arama ve işletme ruhsatı varken bu sayı 2009 yılında 2300 civarına çıkmıştır. 
Maden arama ve işletme ruhsatı adı altındaki faaliyetler, hem görsel kirliliğe, hem de 
doğal güzelliklerimizde büyük tahribatlara neden olmakta, adeta doğa 
katledilmektedir. 

1- a) Turizmin başkenti Antalya'mızın, "taşocağı katliamı"ndan kurtarılması 
için gerekli tedbirler alınacak mı? 

b) Taş, kum, çakıl, mıcır v.b gibi malzemeleri üretecek işletmelerin faaliyet 
alanlarını bölgesel olarak belirleyip, bu tür işletmelerin sadece belli bölgelerde 
faaliyette bulunmalarını temine yönelik olarak Bakanlığınızca yeni bir yasal 
düzenleme yapılacak mı? 

c) Antalya İl'inde ruhsat verilen işletmelerden bu güne kadar, ruhsat 
aldıkları alanlarda 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür ve tabiat 
varlığına rastlanıldığına dair ihbarda bulunan şirket var mıdır? 

d) Ruhsatlandırmalarda noktasal değerlendirmeler yerine, çevresel 
değerlendirmeler yapılmasını sağlayacak mısınız? 

2- Tarımsal sulamada ve entegre sera tesislerinde kullanılan elektrik fiyatı nın 
düşürülmesini sağlayacak mısınız? 

3- Antalya'da üretimin yoğun olduğu İlçelerde sera tesislerinin ısıtılmasında 
doğalgaz ne zaman kullanılmaya başlanacak. Bakanlığınızın bu konuda bir 
çalışması var mıdır? 

4- Antalya'da Enerji hatlarının yeraltına alınma çalışmaları ne zaman 
bitirilecek? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610-<?/r ft£ Te ımn- ™ 

A ^ u r 0 6 TEMMUZ 2009 
Konu :Yazıh Soru Önergesi 

8996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'm, tarafıma tevcih ettiği 7/8252 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Maden İşleri, TEDAŞ ve BOTAŞ 
Genel Müdürlükleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alman yazılı bilgiler 
doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN KAPTAN'IN 
YAZIU SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8252) 

Sanıl: 
Seçim bölgem Antalya'da; îktidannız sürecinde, 2007 yılmda 1600 civarında maden arama ve işletme ruhsan 
varken bu sayı 2009 yılında 2300 civarına çıkmıştır. Maden arama ve işletme ruhsat adı altındaki fâaliyetler, 
hem görsel kirliliğe, hem de doğal güzelliklerimizde büyük tahribatlara neden olmakta, adeta doğa 
katledilmektedir. 

a) Turizmin başkenti Antalya'mızın, taşocağı katliamından kurtarılması için gerekli 
tedbirler alınacak mı? 
b) Taş, kum, çakıl, mıcır v.b gibi malzemeleri üretecek işletmelerin faaliyet alanlarını bölgesel 
olarak belirleyip, bu tür işletmelerin sadece belli bölgelerde faaliyette bulunmalarını temine 
yönelik olarak Bakanlığınızca yeni bir yasal düzenleme yapılacak mı? 
c) Antalya İlinde ruhsat verilen işletmelerden bu güne kadar, ruhsat aldıkları alanlarda 
2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür ve tabiat varlığına, rastlanıldığına dair ihbarda 
bulunan şirket var mıdır? 
d) Ruhsatlandırmalarda noktasal değerlendirmeler yerine, çevresel değerlendirmeler 
yapılmasını sağlayacak mısınız? 

Cevap 1; 
a-b) 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun ile taşocaklannın 3213 sayılı Maden 
Kanununa intibakı sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde gerekli tedbirler alınmıştır. 
Taşocaklannda çevre ve insan sağlığı ile iş güvenliği ön planda tutulmuş olup galeri usulü patlatmalar 
yasaklanmıştır. Ruhsat sahiplerince madencilik faaliyetine başlanılabilmesi için Maden Kanununun 7 
nci maddesi gereği alınması gereken izin ve belgeler alınıp Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
(MİGEM) verilmeden üretimAşletme izni düzenlenmemekte ve üretim faaliyetlerine izin 
verilmemektedir. 

Maden ruhsatlarının kimlere ne şekilde verileceği 3213 Sayılı Maden Kanununun 6 ncı maddesinde 
hüküm altına alınmıştır. MÎGEM'e ruhsat/sertifika başvurusu yapanlara gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra boş alanlara ruhsat düzenlenmektedir. 25.09.2006 tarihinden itibaren Antalya ili 
dahilindeki I. Grup ruhsatlar ile II. Grupta yer alan mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi 
yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesine ait ruhsatlara, Antalya Valiliğinin izinler 
konusundaki uygun görüşü alınmadan işletme izni düzenlenmemektedir. Taş, kum, çakıl, mıcır vb. gibi 
madenler için diğer illerde de benzer uygulamaya geçilmesi yönünde mevzuat çalışması ckva^ 

c) 2863 saydı yasa kapsamında taşınmaz kültür ve tabiat varlığına rastlanıldığına dair ihbarda bulunan şirket 
bulunmamaktadır. 

d) Rıiısatlarm birriri üe çakışmaması için pa^ 
İşleri Genel Müdürlüğü bilgi işlem kayıtlarında ruhsat dmayanalanlam ruhsat verilmelctedir. 
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Soru 2; 
Tarımsal sulamada ve entegre sera tesislerinde kullanılan elektrik fiyatının düşürülmesini 
sağlayacak mısınız? 

Cevap 2: 
Enerji KİT'lerinde, 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile 
01.07.2008 tarihinden itibaren Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasına geçilmiştir. Enerji 
KİT'leri bu tarihten itibaren satış fiyatlarını söz konusu bu Karar uyarınca belirlemekte ve 
uygulamaktadır. 

Soru 3: 
Antalya'da üretimin yoğun olduğu ilçelerde sera tesislerinin ısıtılmasında doğalgaz ne zaman 
kullanılmaya başlanacak Bakanlığınızın bu konuda bir çalışması var mıdır? 

gev«P 3: 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Antalya iline iletim hattı inşa ederek doğalgaz arzım sağlamıştır. 
Söz konusu dağıtım bölgesinde doğalgaz dağıtım ve satış faaliyeti 12.10.2006 tarihinde 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan OLÎMPOS Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 
sorumluluğundadır. Dağıtım lisansı ihale şartnamesinin "İhale Kapsamı" başlıklı 1 nci 
maddesinde; "Dağıtım Bölgesi için, dağıtım lisansının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç; 

Antalya şehrinde 6 ay içinde; Göynük, Kemer, Çamyuva, Belek ve Serik'de 1 yıl içinde 
yatınma fiili olarak başlanılması, 

18 ay içinde, kendi tesis edeceği şehir giriş istasyonunu kullanarak Antalya şehrinde; 24 ay 
içinde Göynük, Kemer, Çamyuva, Belek ve Serik'de herhangi bir yerleşim alanının doğalgaz 
dağıtım şebeke bölgesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlanılması, 

5 yıl içinde dağıtım bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğalgaz kullanmak isteyen her 
müşteriyi, tesis edilecek dağıtım şebekesine bağlaması ve dağıtım bölgesinin imarlı 
alanlarının genişlemesi halinde ise bu genişlemeyi de dikkate alacak şekilde dağıtım 
şebekesinin bu şartname ve ilgili mevzuata göre tesis edilmesi, işletilmesi, iyileştirilmesi ve 
genişletilmesi," 

hükümleri yer almaktadır. 

Soru 4; 
Antalya'da enerji hatlarının yeraltına alınma çalışmaları ne zaman bitirilecek? 

Cevap 4; 
Enerji iletim hatlarının yer altı kablosuyla değiştirilme çalışmaları süratle devam etmektedir. 
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134.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8255) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki "yazılı soru önergesinin" İçişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 27.05.2009 

îehiç ÇELİK 
lersin Milletvekili 

Mersin İli Silifke ilçesi Senir Köyünde son aylarda yağan yağışlardan dolayı 
yolların bozuk olduğu, trafiğe geçit vermediği anlaşılmıştır. Bu sebeple çalışmak için 
tarla ve bahçelerine dahi gidemedikleri köylülerce ifade edilmektedir. 

Ayrıca köy içmesuyunun aşırı kireçli olmasından ötürü su şebekesinin tıkanması 
nedeniyle sık sık arızalar meydana geldiği bildirilmiştir. 

Buna göre; 

1- Mersin İli Silifke İlçesi Senir Köyünde ulaşım için ne gibi çalışmalar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

2- Içmesuyu için bir çözüm düşünülmüş müdür? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.07.02 .00/4<te£2- /.5./.^2009 
KONU: 7/8255 Esas No'lu yazdı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13837-7/8255/13831/29959 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in 7/8255 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Mersin Valisi tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

r 
Beşir ATALAY 

EKÎ:1 Bakan 
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T.C. 
MERStN İL ÖZEL İDARESİ 

Köye Yönelik Hizmetler Daire Başkanlığı 

Sayı : M.33.0.1ÖI.0.19.00.00/11330 24/06/2009 
Konu : 7/8255 EsasNo'lu Yazılı Soru Önergesi Hk. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İLGİ: 22.06.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/16133 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELlK'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunmuş olduğu 7/8255 sayılı yazılı soru önergesine konu edilen İlimiz Silifke İlçesi Senir köyünün 
sorunları, yerinde inceletilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; 

a) 05.07.2000 tarih ve 24100 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kararı ile Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından master 
planı hazırlanmış ve hazırlanan master planına göre "Her yerleşim biriminin, 1 .derece 
öncelikli bir köy yolunun olacağı, ve bu yolların alt yapı çalışmalarının İdarece yapılacağı 
belirtilmiştir. 

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılması ile birlikte ti özel İdaresine 4857 km 
köy yolu devredilmiştir. 

Soru önergesine konu edilen İlimiz Silifke İlçesine bağlı Senir köyünün ulaşımını sağlayan 
köy yolu asfalt standartta olup ulaşımı olumsuz etkileyen herhangi bir bozuk bölümü 
bulunmamaktadır. Köy tarafından talep edilen yol ise İl özel İdaresi yol ağında 
bulunmayan, görev sahast dışında kalan bahçe ve arazi yollarıdır. 

Tarımsal üretim açısından önem taşıyan bu tür yolların da İdaremizin iş programı ve bütçe 
imkanları el verdiği ölçüde bakım ve onarımı yapılmaktadır. Nitekim Senir köyünün arazi 
yolarının greyderli bakımları yapılmış ayrıca arazi yolları üzerindeki sanat yapıları için de 
Silifke Köylere Hizmet Götürme Birliğince çalışma başlatılmıştır. 

b) Senir köyü içme suyunun yapılan analiz neticesinde aşırı kireçli olmasından dolayı içme 
suyu deposu ve tesisatlarında arıza ve noksanlıkların olduğu teknik inceleme neticesinde tespit 
edilmiş olup söz konusu işlerin yapılabilmesi için ve ayrıca kireç önleyici cihazın takılması 
için 2009 yılı idaremiz yatırım programında ayrılan 5.000 TL ödeneğe, İl Encümeninin 
04.06.2009 tarih ve 369 sayılı kararı ile ilave olarak 13.000 TL Ödenek daha tahsis edilerek 
işin ikmali için Silifke Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine söz konusu Ödenek 
aktarılmış ve birlik tarafından işin ihale safhasında olduğu tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüseyin AKSOY \ 
Vali ı 
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735.- Bursa Milletvekili Onur Öymen 'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8256) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı soru önergemin Sayın İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur ÖYMEN 
CHP Bursa Milletvekili 

Kendi iradesiyle Türk vatandaşlığından ayrılanlar İle ahali mübadelesi antlaşmalarının gereği 
olarak vatandaşlıktan çıkartılanların dışında Türk hükümetlerince sırf farklı bir etnik gruba 
mensup olduğu için Türk vatandaşlığından çıkartılan insanlar var mıdır? Varsa bunların sayısı 
nedir ve hangi tarihte vatandaşlıktan çıkartılmışlardır? 

Kendi arzusuyla Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığına girmek 
isteyip de sırf farklı bir etnik kökene mensup olduğu için vatandaşlığa kabul edilmeyen 
kimseler var mıdır? Varsa bunların sayısı nedir? 

Yunanistan vatandaşlık yasasının eski 19. maddesi gereğince Yunan vatandaşlığından 
çıkartılan soydaşlarımızın sayısı nedir? Bunlardan Yunan vatandaşlığına dönmek 
isteyenlerinin kaçının talebi kabul edilmiştir? 
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T.C. 
ÎÇÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.NÜV.OÛ6.0004- 6> K> fa* W" 3./^./2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/06/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/8256 esas nolu 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevaplan aşağıda belirtilmiştir: 

Mülga 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu hükümlerine göre sırf farklı bir etnik gruba mensup olduğu için Türk vatandaşlığını 
kaybettirme işlemine tâbi tutulan ya da Türk vatandaşlığına kabul edilmeyen kimse 
bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızda Yunanistan Vatandaşlık Yasasının eski 19 uncu maddesi gereğince 
Yunan vatandaşlığından çıkartılan soydaşlarımızla ilgili istatistiki bilgi mevcut değildir. 

Arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Bakan 
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136.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nın, lojistik ve nakliye sektöründeki bazı sorunlara 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8259) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri bakanı Sayın Beşir ATALAY,. tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hikrhet ERENKAYA 
Kocaeli MilleVvekili 

Ülkemizde her sektörün sorunları olduğu gibi lojistik ve nakjiye hizmeti veren 
kooperatiflerimizin de sorunları bulunmaktadır. Uygulamalar arasındaki farklılıklar sektörde 
çalışanları olumsuz etkiledikleri görülmektedir. Derince limanı gerek konum itibariyle 
gerekse de kapasite bakımından İzmit Körfez'inde önemli bir sahiptir. 

Soru 1- Derince limanından indirilen saç ruloların nakliye güzergâhları üzerinde yapılan 
uygulama noktalan nerelerdir? 

Soru 2- Bölünmez yüklerde uygulanan % 5 tolerans uygulaması krizle boğuşan ülkemizde 
kamyoncu esnafımızın mağduriyetine yol açtığından tolerans oranının % 10'a yükseltilmesi 
hususunda bakanlığınız bünyesinde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 0 bm 2009 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.05- I M t * - U U I . / / 2 - < 3 W 

Konu: Yazılı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/06/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA'nm TBMM Başkanlığına sunduğu ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8259 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Soru önergesine konu edilen Derince Limanına giriş çıkış yapan araçlarda güzergah üzerinde 
bulunan liman kavşağında ve körfez otoyolu turnikelerinde trafik kontrolleri yapılmaktadır. 

Araçların boyutları ve ağırlıkları Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinde 
düzenlenmiş olup "Karayollarında yapılacak sabit ve seyyar ağırlık kontrolü esnasında aracın azami 
toplam ağırlığının en çok %2'si kadar tartı toleransı tanınır" ibaresindeki %2 oranı Ulaştırma 
Bakanlığının teklifi ile %5 olarak değiştirilmiş ve değişiklik 22/03/2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
İçişleri Bakanı 
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137.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Van 'da turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8260) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

£__—-P 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

1. Van ili ve Van gölünün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak 
şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

2. Van ilinin sahip olduğu doğal güzelliklerin değerlendirilmesi ve turizm alanında 
desteklenmesi ile İlgili olarak geçtiğimiz 5 yıllık dönemde ne tür yatırımlarınız 
olmuştur? 

3. 2009 yılı itibariyle Van ilinde turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili 
olarak ne tür çalışmalar planlanmıştır? 

4. Van ili ve Van gölünün ulusal ve uluslar arası düzeyde turizm amacıyla 
tanıtımına yönelik olarak şimdiye kadar neler yapılmıştır? 

5. Van Hinde halkın turizmden gelir sağlaması ve ilin bu konuda daha etkili bir 
düzeye getirilmesi amacıyla, bölge halkına yönelik olarak destekleme ve eğitim 
çalışmaları kapsamında neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 |l3oS1<\ O8./ö3r/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/13837 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8260 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
EK: Cevap Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/8260 ESAS NCKLU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Van ili Van Gölü'nün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili 
olarak şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir? 

SORU 2 : Van ilinin sahip olduğu doğal güzelliklerin değerlendirilmesi ve turizm 
alanında desteklenmesi ile ilgili olarak geçtiğimiz 5 yıllık dönemde ne tür yatırımlarınız 
olmuştur? 

SORU 3 : 2009 yılı itibariyle Van ilinde turizmin yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesiyle ilgili olarak ne tür çalışmalar planlanmıştır? 

SORU 4 : Van ili ve Van Gölü'nün ulusal ve uluslararası düzeyde turizm amacıyla 
tanıtımına yönelik olarak şimdiye kadar neler yapılmıştır? 

SORU 5 : Van ilinde halkın turizminden gelir sağlaması ve ilin bu konuda daha 
etkili bir düzeye getirilmesi amacıyla, bölge halkına yönelik olarak destekleme ve eğitim 
çalışmalan kapsamında neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3-4-5 : Van Gölü Havzası taşıdığı tarihi, arkeolojik, turizm ve doğal 
özellikleri bakımından önemli bir konuma sahiptir. 

Van Kalesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08/06/1979 
tarihli ve A-1673 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı; Akdamar Adası 
ve Kilisesi 24/04/1979 tarihli ve 405 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı; 
Adır Adası ve Kilisesi Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
05/04/1990 tarihli ve 427 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı; Çarpanak 
Adası ve Kilisesi, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05/04/1990 
tarihli ve 423 kararı ile I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ve Deliçay Kalesi Van 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/09/2007 tarihli 125 sayılı kararı 
ile I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Van Gölü Havzasında yer alan korunması 
gerekli kültür ve tabiat varlıkları olarak tescillenmiştir. Ayrıca, Muradiye (Bendimahi) 
Şelalesi, Ganispi Şelalesi, Erciş Çelebibağ Mezarlığı ve Başkale Yavuzlar Köyü doğal 
oluşumlan tescillenerek turizmin hizmetine sunulmuştur. 

Doğal, kültürel, arkeolojik ve turizm açısından yüksek potansiyele sahip Van 
Gölü'nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi konusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke 
kararları kapsamında; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Van Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce ilgili yazışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Van Gölü'nün tesciline yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar 
tamamlandığında Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 
değerlendirildikten sonra ilgili kurumlara bilgi verilecektir. 
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Bakanlığımızca mahalli idarelerin hazırlamış oldukları altyapı uygulama 
projelerine bütçe imkanları kapsamında mali destek sağlanmakta olup 2004-2008 yılları 
arasında Van ili için destek sağlanan mahalli idarelere gönderilen ödenekler toplamı 
2.235.500 TL'dir. 

Van Gölü çevresinde; Bitlis Ahlat Turizm Merkezi ve Bitlis Tatvan Turizm Merkezi 
olmak üzere iki adet turizm merkezi bulunmaktadır. 

Bakanlığımız, orta ve uzun vadede geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde kış turizm potansiyeline uygun alanların 
belirlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu kapsamda yer alan Van -
Gevaş potansiyel alanı, bölgesel nitelikte olup Bitlis Tatvan Turizm Merkezi sınırları 
içerisinde kalan Akdamar Adası ve kıyı turizmi alanları ile birlikte değerlendirilecektir. 

Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planında Ahlat Balıkçı Barınağı+Yat Limanı ve Van 
Balıkçı Barınağı+Yat Limanının yat turizmine yönelik fizibilite ve uygulama projeleri 
hazırlanması öngörülmüştür. Planlama çalışmalarında söz konusu öngörü dikkate 
alınmaktadır. 

Bakanlığımızca Van ilinin tanıtımına yönelik bazı festival ve özel etkinliklere (Van 
Offshore Projesi: Van Gölü'nde bazı su sporları yarışlarının düzenlenmesi) maddi destek 
sağlanmaktadır. 

Bakanlığımızın yeni yayın politikası doğrultusunda, destinasyon odaklı yayın 
çalışmalarımız kapsamında, Van ilinin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımına yönelik 
programa alınan broşürde daha geniş bir şekilde yer verilmesi düşünülmektedir. 

Ayrıca, 14/10/2008 tarihinde, halkı turizm mevzuatı, sosyal davranışlar, çevre 
sağlığı ve hijyen konularında bilgilendirmek, turizm bilinci kazandırmak amacıyla 
"Yöneticiler" ve "Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası-Gümrük ve Enformasyon Memurla rı-
Ticari Taksi Sürücüleri-Esnaf" seminerleri düzenlenmiş ve söz konusu seminerlere 132 kişi 
katılmıştır. 
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138.-Antalya Milletvekili Osman Kaptan 'in, turizm sektörünün desteklenmesine ve Antalya 'da 
verilen maden arama izinlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı 
(7/8261) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından ^ u ^ u olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 28.05.2QU9 

Osman KAPTAN j 
Antalya Milletvekili / 

1- Ekonomik kriz karşısında rakip ülkeler kendi rekabet gücünü artırıcı birçok 
tedbir alırken, Bakanlığınız turizm sektörümüz için ne tür tedbirler almaktadır? 
Örneğin: 2009 bütçesinden ayrılan t4tanıtım bütçesi"ni arttıracak mısınız? 

2- Turistik yörelerdeki belediyelerimizde, kış nüfusları, yaz nüfuslarının 3-5 
katına varmaktadır. Nüruslarmdaki mevsimlik artış, bu belediyelerimizin hizmet 
yükünü artırmakta, mali gücünü zorlamakta, hizmette yetersizliğe ve aksamalara 
neden olmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için, turistik bölgelerimizdeki 
belediyelerimizin, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarının, yaz 
aylarındaki nüfuslarına göre arttırılması yönünde Bakanlığınızca ve ilgili 
bakanlıklarca bir çalışma yapıldı mı, yapılacak mı? 

3- Turizm sektöründe, nitelikli eleman ihtiyacı karşılanıyor mu? Sektöre 
kalifiye elaman yetiştirilmesi için ilgili kurumlarla gerekli ye yeterli eşgüdüm 
sağlanmakta mıdır? 

4- Turizm sektöründe nitelikli eleman istihdamının teşvik edilmesi ve kış 
aylarında açık olan tesislerin istihdam vergilerinde indirim yapılması 
konularında, Bakanlığınızca ve ilgili bakanlıklarca her hangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

5- Seçim bölgem Antalya'da 2300 civarında Maden arama ve işletme ruhsatı 
verilmiş durumda; bu güne kadar ruhsat almış bu işletmelerin çalışmaları 
sırasında; 

a) Bu işletmelerden veya diğer ilgili Bakanlıklardan 2863 sayılı yasa 
kapsamında veya Bakanlığınız görev alam içinde kalan diğer mevzuat 
çerçevesinde tarihi eser bulunduğuna veya ruhsat alman sınırların SİT alanı 
içinde kaldığına dair herhangi bir ihbar var mıdır? 

b) "Maden arama ruhsatı adı altında define arayıcılarının Antalya 
bölgesinde cirit attığı" bilgileri doğru mudur? 
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W 
t.c 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/61o|l2>o$SX c3:/o3:/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/13837 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN'ın 7/8261 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN KAPTANTN 7/8261 ESAS NCKLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Ekonomik kriz karşısında rakip ülkeler kendi rekabet gücünü artırıcı 
birçok tedbir alırken, Bakanlığınız turizm sektörümüz için ne tür tedbirler almaktadır? 
Örneğin: 2009 bütçesinden ayrılan "tanıtım bütçesi"ni arttıracak mısınız? 

CEVAP 1 : 2009 yılı tanıtım stratejimiz ve yurt dışı tanıtım kampanyalarımız 
ekonomik krizin olası etkileri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu çerçevede 
Türkiye'nin farklılıklarını ve avantajlarını ön plana çıkartan, hizmet kalitesini ve insan 
unsurunu vurgulayan, destinasyon odaklı tanıtım kampanyaları yürütülmektedir. 

Krize yönelik belirlediğimiz strateji, kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, 
ana pazarlarımızdaki mevcut payımızı koruyarak yakın pazarlardaki pazar payımızın 
arttırılması ve iç turizmin geliştirilmesi olmak üzere üç temel noktada yoğunlaşmaktadır. 

Bakanlık olarak bu doğrultuda yaşanan global ekonomik krizin ülkemize olabilecek 
etkilerini değerlendirmek ve Türk turizmine yansıyabilecek olumsuz etkileri en aza 
indirebilmek için çalışmalar yapmak üzere; Bakanlığımız üst düzey yöneticileri, TÜRSAB, 
TUREB, TÜROFED, TYD temsilcilerinden oluşan "Değerlendirme Komisyonu" 
kurulmuştur. 

Ayrıca, Şubat ayında, Bakanlığımızca sektör temsilcileri, akademisyenler ve reklam 
profesyonellerinin katıldığı, Bakanlığımız reklam faaliyetleri ve ihale yönteminin ele 
alındığı "Arama Konferansı" düzenlenmiştir. Konferansta turizm ve reklam sektörlerinin 
tüm aktörleri ve akademisyenler ile ülkemizin tanıtımında alternatif ve verimli 
yöntemlerin saptanması amacıyla bir ortak akıl oluşturulmuştur. 

Bakanlığımız öncülüğünde ve turizm, bankacılık ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği 
ile 4 Mayıs-8 Haziran 2009 tarihleri arasında iç turizm kampanyası gerçekleştirilmiştir. İç 
turizm kampanyası ile vatandaşlarımızın turizm imkanlarından daha fazla 
yararlanabilmesi ve ülke ve il ekonomilerine hareketlilik kazandırılması amaçlanmıştır. Bu 
kampanya sayesinde iç turizm hareketlerinde yaklaşık % 40 artış sağlanmıştır. 

Yakın pazarlarda, özellikle komşu ülkelerde yürütülen tanıtım faaliyetleri 
arttırılmıştır. Yakın pazarlarda Bakanlık olarak yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerini 
yoğunlaştırarak ve tur operatörleri ile olan işbirliğimizi güçlendirerek krizi bir fırsata 
dönüştürmeye çalışılmaktadır. 
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Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi çerçevesinde turizmde ilk beş ülke arasına 
girme hedefini yakalayabilmek, döviz kurlarındaki artıştan dolayı bütçede oluşan kaybı 
telafi etmek ve turizm gelirlerinde son yıllarda sağlanan artışın devam ettirilebilmesini 
teminen 2009 tanıtım bütçesine ilave kaynak artışı için Maliye Bakanlığı nezdirıde 
girişimde bulunulmuş olup ayrıca Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü kaynaklarından bir miktar tanıtma faaliyetleri için Tanıtma Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarılmıştır. 

SORU 2 : Turistik yörelerdeki belediyelerimizde, kış nüfusları, yaz nüfuslarının 3-5 
katına varmaktadır. Nüfuslarındaki mevsimlik artış, bu belediyelerimizin hizmet yükünü 
artırmakta, mali gücünü zorlamakta, hizmette yetersizliğe ve aksamalara neden 
olmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için, turistik bölgelerimizdeki belediyelerimizin, 
genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarının, yaz aylarındaki nüfuslarına göre 
arttırılması yönünde Bakanlığınızca ve ilgili bakanlıklarca bir çalışma yapıldı mı, 
yapılacak mı? 

CEVAP 2 : Yerleşim birimlerinin değişken nüfuslarına göre yerel yönetimlerin 
paylarının belirlenmesi, ülkemiz ekonomik şartlarını ve vergi politikalarını ilgilendiren, 
çok geniş kapsamlı hukuki düzenlemeler gerektiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetki alanı içinde olan bir konudur. 

SORU 3 : Turizm sektöründe, nitelikli eleman ihtiyacı karşılanıyor mu? Sektöre 
kalifiye eleman yetiştirilmesi için ilgili kurumlarla gerekli ve yeterli eşgüdüm sağlanmakta 
mıdır? 

CEVAP 3 : Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirmek 
amacıyla, daha önce Bakanlığımıza bağlı olan Turizm Eğitim Merkezleri (TÜREM) 
bünyesinde 1967-2006 yılları arasında açılan "Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme 
Temel Eğitim Kurslarından toplam 20.805 kursiyer mezun edilerek, sektörde istihdamları 
sağlanmıştır. Ancak, Turizm Eğitim Merkezleri 03/02/2006 tarihinden itibaren 5450 sayılı 
Kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 

Bakanlığımız hizmette kaliteyi yükseltmek amacıyla, halen sektörde çalışan 
personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen "İşbaşı Eğitimi 
Kurslarında 1967-2009 yılları arasında 43.000 kişiye, "Yöneticileri Eğitici Olarak 
Yetiştirme Kurslarında 1992-2009 yılları arasında 5.332 kişiye, "Sosyal Davranışlar 
Semineri"nde 1992-2009 yılları arasında 12.783 kişiye, "Ev Pansiyonculuğu Eğitimi 
Kursları'nda ise 1.311 kişiye eğitim vermiş olup sektörün talebi doğrultusunda eğitimlere 
devam edilmektedir. 
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Ayrıca, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği gereğince Bakanlığımızca açılan 
kurslardan ve üniversitelerin rehberlik bölümlerinden mezun olanlarla birlikte turizm 
sektöründe 38 dilden 11.793 profesyonel turist rehberi kayıtlı bulunmaktadır. 

SORU 4 : Turizm sektöründe nitelikli eleman istihdamının teşvik edilmesi ve kış 
aylarında açık olan tesislerin istihdam vergilerinde indirim yapılması konularında, 
Bakanlığıntzca ve ilgili Bakanlıklarca her hangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 4 : Özellikle düşük sezonda Bakanlığımızdan belgeli tesislerde çalışan 
personelin istihdam sürekliliğinin sağlanmasına yönelik; işveren sigorta payının 
tamamının veya bir kısmının Hazinece ödenmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile müştereken çalışmalar sürdürülmektedir. 

SORU 5 : Seçim bölgem Antalya'da 2.300 civarında maden arama ve işletme ruhsatı 
verilmiş durumda; bugüne kadar ruhsat almış bu işletmelerin çalışmaları sırasında; 

a) Bu işletmelerden veya diğer ilgili Bakanlıklardan 2863 sayılı Kanun kapsamında 
veya Bakanlığınız görev alanı içinde kalan diğer mevzuat çerçevesinde tarihi eser 
bulunduğuna veya ruhsat alman sınırların SİT alanı içinde kaldığına dair herhangi bir 
ihbar var mıdır? 

b) "Maden aramı ruhsatı adı altında define arayıcılarının Antalya bölgesinde cirit 
attığı" bilgileri doğru mudur? 

CEVAP 5 : Maden işletmesinin ruhsat alması için Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliği'nde belirtilen yasal süreci tamamlaması gerekir. Bu kapsamda kalan 
işletmelerin yasal açıdan sit alanında kalması mümkün bulunmamaktadır. Yasal sürecini 
tamamlayarak maden işletme ruhsatı almış işletme sahalarında tarihi eser bulunması 
durumunda ise 2863 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında en yakın müze 
müdürlüğüne ya da mülki idare amirliğine bilgi verilmesi zorunludur. 

Ayrıca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu, sit alanı 
dışında fakat çok yakmında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan maden ve taş 
ocaklarının tescilli sit alanlarına etkisinin olacağı gerekçesi ile 26/03/2009 tarihli ve 3002 
sayılı kararı almış ve konu mevzuat açısından gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna iletümiştir. 

- 5 4 1 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri sınırları içerisinde 
yer alan madencilik faaliyetlerine ilişkin talepler; söz konusu madencilik faaliyetinin 
yapılacağı alanın Bakanlığımızca yürütülen turizm amaçlı faaliyet ve çalışmaları olumsuz 
yönde etkileyip etkilemeyeceği bir konumda yer almasına göre değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda; konuya ilişkin Bakanlık politikamız çerçevesinde, maden ocaklarına ilişkin 
arama ve işletme izin taleplerine çoğunlukla izin verilmemektedir. Ancak, kamu kurum ve 
kuruluşlarından gelen taleplerde, söz konusu faaliyet sonucunda elde edilecek 
malzemenin kamu hizmetinde kullanılacağı göz önünde bulundurularak, talep konusu 
alanın Bakanlığımızca yürütülen turizm amaçlı faaliyet ve çalışmaları olumsuz yönde 
etkilemeyecek bir konumda yer alması halinde Bakanlığımızca belirlenen şartların yerine 
getirilmesi koşuluyla izin verilebilmektedir. 

Antalya bölgesinde maden arama ruhsatı adı altında define arayıcılığı söz konusu 
olmadığı gibi, böyle bir ihbarın alınması durumunda da mevkiinin bağlı bulunduğu 
kolluk kuvvetleriyle gerekli bağlantı sağlanarak müdahale edilmesi yoluna gidilmektedir. 

139.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, özelleştirme satışlarında borcunu ödemeyen 
alıcılara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8262) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazalı 

olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.27.05.2009 . / yi 

' H ü s n ü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

1- özelleştirme Idaresi'nce gerçekleştirilen satışlardan sonra, 2002-2009 
döneminde borçlarını satış sözleşmesinde belirtilen koşullarda ödemeyen ya 
da ödeyemeyenler olmuş mudur? Hangi özelleştirme işlemi ya da İşlemleri ile 
ilgili böyle bir durum yaşanmıştır? 

2- 'Borcunu ödemeyen ya da ödeyemeyenlerle ilgili olarak hangi işlemler 
yapılmıştık? Borç erteleme için başvuru yapan şirket ya da firmalardan 
hangilerinin talepleri karşılanmış, hangilerinin talepleri geri çevrilmiştir? 

3- Borç ertelenmesi talepleri kabul edilen firma ya da şirketlerin, ne 
kadarlık borcu hangi şartlarla ertelenmiştir?.Bu borç erteleme işlemleri hangi 
tarihlerde gerçekleştirilmiştir? ' 

4- Borç ertelemelerde hangi ölçütler dikkate alınmıştır? Bu kararlar hangi 
makam tarafından nasıl alınmış ve kararlarda Başbakan'ın imzası var mıdır? 

5- Borcunu ödemediği için hakkında yasal işlem başlatılan şirket ya da 
firma olmuş mudur? Hangi firma ya da şirketler hakkında ne tür işlemler 
yapılmıştır? 

6- Aynı dönemde özelleştirme İdaresi Başkanl ığınca ne kadarlık satış 
gerçekleştirilmiş, ne kadar tahsilat yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.I.ÖİB.0.65.00.00/6IO 5 1 0 9 2 8.07.2009 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8262 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

2002-2009 döneminde, Filyos Ateş Tuğlası Sanayi Ticaret A.Ş, TAKSAN Takım Tezgâhları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. SEKA Aksu İşletmesi ve TURBAN Carlton Oteli Arsası alıcıları ile TDİ 
Antalya, Giresun, Ordu ve Sinop Limanları işleticileri tarafından vadesinde ödenmeyen taksit 
bedelleri, özelleştirme İdaresi Başkanlığınca teminat mektuplarının nakde çevrilmesi suretiyle 
tahsil edilmiştir. 

Borç taksitlerinin vade tarihlerinden önce ertelenmesi konusunda başvuruda bulunan Abant ve 
Rolü Çevresi Turizm A.Ş, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Deniz Nakliyatı T.A.Ş, Petrol Ofisi 
A.Ş, EBK Burdur ve Sivas Kombinaları, Sümer Holding Denizli tşletmesi ve TURBAN Atik 
Paşalar Yalısı alıcıları ile TDÎ Hopa, Marmaris ve Tekirdağ Limanı işleticilerinin bakiye borçları 
ise, özelleştirme Yüksek Kurulu ile özelleştirme tdaresi Başkanlığınca alınan kararlar 
çerçevesinde yeniden vadelendirilmiştir. 

Satış bedellerinden bakiye borçların yeniden vadelendirilmesine ilişkin düzenlemeler, ilgili 
mevzuat çerçevesinde su baskını, deprem, yangın, fırtına vb. mücbir sebeplerin yanı sıra, ABD 
Dolarının Türk Lirasına karşı aşırı değer kazandığı dönemlerde karlılık ve nakit akışları olumsuz 
etkilenen ya da uluslararası piyasalardaki gelişmeler paralelinde, faaliyet gösterdiği sektörde veya 
genel olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan darboğazlar nedeniyle ödeme güçlüğüne düşen 
alıcıların taleplerine istinaden gerçekleştirilmektedir. 

Bu düzenlemelerde, vadesinde ödenmeyen birikmiş faiz tutarları da anaparaya dönüştürülmüş ve 
alıcılar bakiye borçlarını, yeni vade tarihine kadar işleyen ilave faizi ile birlikte ödemişlerdir. 

Satış onayı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen şirket ve varlıklarda satış onay 
kararındaki ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar özelleştirme Yüksek Kurulu, satış 
onayı Özelleştirme tdaresi Başkanlığınca verilen şirket ve varlıklarda satış onay kararındaki 
ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alınmıştır. 

2002-2009 döneminde, TURBAN Carlton Oteli Arsası ve Sümer Holding Denizli tşletmesi 
alıcıları ile Petrol Ofisi A.Ş. hisseleri alıcısının, taksit bedellerinden birini vade tarihinden sonra 
gecikmeli olarak ödemeleri nedeniyle tahakkuk eden gecikme faizi ve cezai şart alacakları için 
yasal takibe gidilmiştir. Sümer Holding Denizli tşletmesi ile Petrol Ofisi A.Ş. alıcıları bu 
borçlarını takip sırasında işleyen faizi ve yargılama giderleri ile birlikte tamamen ödemişlerdir. 
TURBAN Carlton Oteli Arsası alıcısı aleyhine açılan dava ise devam etmektedir. 

01/01/2002-09/07/2009 tarihleri arasındaki dönemde toplam 30.674.802.610 ABD Dolarlık 
satış/devir uygulaması gerçekleştirilmiş ve 30.082.541.200 ABD Doları tutarında tahsilat 
yapılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Maliye Bakanı 
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140.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8263) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.05.2009 

Ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimizin tarımsal üretim çalışmaları 
sırasında başta ekonomik kriz olmak üzere çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıktan 
yadsınamaz bir gerçektir. Çiftçilerimizin yaşadığı sorunlar sıralamasının başında sulama 
birliklerinin borçlan da bulunmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1-Sulama birlikleri borçlannın 3-4 yıllık vadelere bölünmesi konusuna bakanlık olarak 
bakışınız nedir? 

2-Bazı sulama birliklerine borçlarından dolayı elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Doğal 
olarak elektrik enerjisinden yoksun birlikler sulama konusunda faaliyetlerini 
durdurmaktadır. Bu durumdaki birliklerin mağduriyetlerini bertaraf etmek için bakanlık 
olarak herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır? 

3-Bakanlık olarak tarımsal faaliyetlerin olmazsa olmazı durumundaki sulama mevsimiyle 
ilgili borçlarından dolayı mağdur olan çiftçilerimiz için tedbir önerileriniz nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.o2.ı.ölB.o.65.oo.oo/6io 5 1 0 G 28.07.2009 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8263 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25/06/2009 tarihinde kabul edilen ve 10/07/2009 tarihli ve 
27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5917 sayılı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı 
Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un Geçici 2'nci 
maddesinde, tarımsal sulama abonelerinin borçlarının sulh yoluyla tahsil edilmesine ve çiftçilerin 
mağduriyetinin giderilmesine yönelik aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır: 

"Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 
hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin 31/05/2009 tarihi itibarıyla tarımsal sulamada 
kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan her türlü alacaklarının ve fer'ilerinin yargıya intikal 
edip etmediğine ve daha önce herhangi bir ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına 
bakılmaksızın sulhen tahsili hususunda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu yetkilidir. Bu yetki çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgililerin iş bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde müracaat etmeleri halinde karşılıklı olarak sulh 
sözleşmesi imzalanır." 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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141.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin 
temizlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8264) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından 
y*t\\\ olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

'Yaşar AĞYÜZ 
CHP Gaziantep Milletvekili 

Türkiye Suriye sınırındaki 6 İlimizi ilgilendiren mayınlı arazilerin 
temizleme işinin Yap-İşlet-Devret modeliyle 44 yıllığına yabancılara verilmesi 
işini düzenleyen 263 sıra sayılı yasa tasarısı günlerdir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde tartışılmakta ve haklı gerekçelerle muhalefet edilmektedir. 

Bu modelle mayın temizleme işinin yapımının gerekçesini, 
İhale bedelini karşılayacak ödeneğin Bütçede^ olmaması -gerekçesine 

bağlamanız nedeniyle, 

1. Bakanlığınızca bu işin yapılması için bir; fon ..kurup, Ülkemizde 
yaşadığımız büyük acılı 17 Ağustos 1999 depreminden hemen sonra, 

Görevdeki Hükümetin koyduğu ve günümüzde kalıcı hale gelen 
kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak bilinen vergilerden toplanan payı1 'İS. aylık 
süre ile bu fona aktararak sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Mayın toplama işini ilgilendiren 6 ilimizdeki Meslek Odalarının, Sivil 
Toplum . örgütlerinin, TBMM'de var olan Milletvekillerinin ve 
Vatandaşlarımızın katkıları ile düzenlenecek kampanyalardan toplanacak 
paraların fona aktarılmasını sağlayacak bir çalışma yapmayı, 

Veya devam eden IMF görüşmelerinde gündeme getirip, IMF heyetini 
ikna ederek "Mayın Temizleme Vergisi" ihdas etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.15.00.00/3361-42950/ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 0 3 1 2 7 5 06.012009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15/6/2009 tarihli ve 13837 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
TBMM İçtüzüğünün 99. maddesi gereğince 15 gün içinde cevaplandırılması istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri île İhale 
işlemleri Hakkında Kanun 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu kara sınırında yapılacak mayın temizleme işi, taşınmazları bir bütün olarak 
ya da kısımlara ayırmak suretiyle, ödeneği merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 
öncelikle Millî Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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142.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, Cumhuriyet kutlamaları için Başbakanlık Tanıtma 
Fonundan yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

Tuharrem ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet'in 80. ve 85. yılları etkinlikleri kapsamında 
kullanılmak üzere Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan para almış mıdır? Almışsa hangi 
tarihte ne miktarda para almıştır? Bu paranın hangi miktarı harcanmıştır? Paranın 
harcanmayan kısmı ne olmuştur? Başbakanlı Tanıtma Fonu'ndan alınan paranın kalan 
miktarı hangi bankanın hangi şubesinde nasıl değerlendirilmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 1/ V3&3 />>')- '2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-1 3837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Cumhuriyet kutlamaları için 
Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan yapılan harcamalara ilişkin" İlgi yazı eki 7/8268 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Cumhuriyet'in 80 ve 85'inci yılları etkinlikleri kapsamında kullanılmak üzere, 
Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan para alınmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ÂJl^— 
Nimet ÇUBUKÇU 

Millî Eğitim Bakanı 
143.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, il millî eğitim müdürleriyle tanışma toplantısına 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8269) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

1- il Milli Eğitim Müdürleri ile yapacağınız tanışma toplantısının Ankara'da Bilkent 
Otel'de yapılmasının gerekçesi nedir? 

2- Başkent öğretmenevi'nin bu toplantıyı gerçekleştirmek için yeterli değil midir? 
3- Bu tanışma toplantısının maliyeti ne kadardır? Bu toplantının finansmanı için sponsor 

bulunduğu yönündeki iddialar doğru mudur? 
4- îl Milli Eğitim Müdürleri ile yapılacak olan tanışma toplantısında Satranç 

Federasyonu Başkam'nın konuşmacı olduğu doğru mudur? Bir federasyon başkanının 
sizin ti Milli Eğitim Müdürleri ile yaptığınız tanışma toplantısında konuşmacı 
olmasının gerekçesi nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/W<, / >Y7-/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin, "İl millî eğitim müdürleriyle tanışma 
toplantısına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8269 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Eğitime % 100 Destek Kampanyası kapsamında Bakanlığımız ile Türkiye Satranç 
Federasyonu arasında; ülkemizde satranç eğitiminde belirli bir standardı oluşturmak için 

^okullarda satrancın yaygınlaştırılması, daha sistematik olarak öğretilebilmesi, seçmeli ders 
olarak okullarda okutulması, konuyla ilgili altyapının okullarda kurulması, satranç dersi 
verecek öğretmenlere antrenörlük belgesi verilmesi, satranç branşında ilköğretim sporcu 
lisansı verilmesi vb. gibi bir dizi amaçlarla protokoller düzenlenmiştir. İmzalanan protokoller 
ve yapılan çalışmalar neticesinde, ülkemizde ve okullarımızda satranç iyi bir noktaya gelmiş 
ve gelişmeye de devam etmektedir. 

Bakanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında yapılan protokollerin yaşama 
geçirilmesi, gelinen noktanın ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız 
üst düzey yöneticilerinin ve il millî eğitim müdürlerinin katılımıyla zaman zaman ortaklaşa 
toplantılar da düzenlenmiştir. Benzer kapsamda son olarak 29.05.2009 tarihinde Bakanlığımız 
birim amirleri ile il millî eğitim müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Satranç 
Federasyonu Başkanı da gelinen nokta konusunda bilgi vererek özellikle il millî eğitim 
müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakam 
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144.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, idari yargıya taşınan personel işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8270) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

•Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1- Sayın Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde Bakanlığınız merkez ve 
taşra teşkilatında görevden alma, görev ve/veya görev yeri değişikliği işlemlerine karşı bu 
idari işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle kaç dava açılmıştır? Bu davaları 
kimler açmıştır ve bu kişilerin dava konusu işlemden önceki görev ve görev yerleri ile dava 
konusu işlemden sonraki görev ve görev yerleri nedir? 

2- Sayın Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde Bakanlığınız merkez ve taşra 
teşkilatında görevden alınma, görev ve/veya görev yeri değiştirme-işlemlerine ilişkin açılan 
davların kaçında söz konusu idari işlemin yürütmesinin duı^ujrylmasıhtı'.riîşİan''"karar 
verilmiştir? Yine aynı şekilde bu davaların kaçında söz konusu idemin'1-ptâlib'̂ .ili.şkfn-karar; 
verilmiştir? ' 

3- Danıştay, İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri tarafından-İühnpS yürütmenin durdurulması 
veya iptal kararı verilen kişilere görevden alındıkları tarihten ^mafen^geriye dönük .olarak 
yapılan toplam ödeme miktarı nedir? 

4- Dava konusu olan idari işlemlerden sonra, bu görevlere asaleten ve/veya vekaleten atama 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise görevden alınan, görev ve/veya görev yeri değiştirilen bakanlık 
görevlilerinin yerine atanan görevlilere, o göreve gelmeden önce ödenen ücretin dışında 
ödenen fazla ücret toplamı nedir? Bu şekilde kime hangi göreve asaleten veya vekaleten 
atandığı için ne kadar para ödenmiştir? 

5- Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında hukuka uygun olmayan atama, görevden alma, 
görev ve görev yeri değiştirme işlemlerine karşı açılan davalardan bakanlığınız aleyhine 
sonuçlanan davalar için bakanlığınız tarafından ödenen mahkeme masraflarının (avukatlık 
ücreti, yargı harcı vs) toplamı ne kadardır? 

6- Sayın Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde hangi bürokratlar için yargılama izni talep 
edilmiştir? Sayın Hüseyin Çelik bu taleplerin hangilerine izin vermiş, hangilerine izin 
vermemiştir? Sayın Hüseyin Çelik'in yargılama izni vermediği bürokratlardan hangileri yargı 
kararlan neticesinde yargılanmışlardır? Bu dönemde yargılanan bürokratların hangileri hangi 
iş ve işlemleri nedeniyle hangi cezaları almışlardır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ıB.OS.O.SGB.O.OS.OÖ.OS-ll/tjdtıO %\ /V /2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "İdari yargıya taşınan personel 
işlemlerine ilişkin" İlgi yazı eki 7/8270 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-6. Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK'in Bakanlığı döneminde Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden soruşturma sonucu, valilik 
teklifi ve sicil durumları ile kamu yararı ve hizmet gereği ya da yargı kararlarının 
uygulanması gibi nedenlerle bazı personelin görev yerleri değiştirilmiştir. Bu şekilde 
görev yerleri değiştirilen personelden görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik işlemlere 
karşı Bakanlığımız aleyhine merkez teşkilâtında 69, taşra teşkilatında ise 1.548 olmak 

" üzere idari işlemin yürütülmesinin durdurulması veya iptali yönünde toplam 1.617 dava 
açılmıştır. Bunlardan; açılan davalar sonucunda verilen yargı kararlan üzerine 973 kişi 
eski görevlerine iade edilmişlerdir. 

Bakanlığımızca boş bulunan kadrolara hizmetin gerekleri ve kamu yararı 
gözetilerek işlerin aksatılmadan yürütülmesi bakımından asaleten atama yapılıncaya kadar 
vekâleten atamalar veya geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. 

Anayasa'nın 138'inci ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci maddesi 
hükümleri gereğince Bakanlığımız yargı kararlarının gereklerini yerine getirerek 
geciktirmeksizin uygulamaktadır. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan yöneticilerden davayı kazananlara 
eski görev kadrolarından kaynaklanan yan ödeme, görev, makam tazminatı gibi farkları 
ödenmiştir. 

Ayrıca, eski Müsteşar ve müsteşar yardımcısı ile Personel Genel Müdürü hakkında 
verilen "Soruşturma izni verilmemesi" yönündeki bazı kararlara karşı yapılan itiraz 
üzerine Danıştay Birinci Dairesince bu kararların kaldırılmasına ve dosyanın Yargıtay ile 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesine karar verilmiştir. 

5. Bilindiği gibi 2004 yılında Analitik Bütçe Sınıflandırmasına geçilmiş olup bu 
sınıflandırmada ilama bağlı borçlara yer verilmediğinden; herhangi bir hizmet tertibi ile 
ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar Hukuk Müşavirliği bütçesinden ödenmektedir. 

Söz konusu davalara ilişkin taşra teşkilatınca ne kadar ödeme yapıldığı 
Bakanlığımızca bilinmemekte olup Nisan 2004'den 17.06.2009 tarihine kadar Hukuk 
Müşavirliğimizce yapılan ödemeler -2002 yılından sonra açılan davalara ilişkin yapılan 
ödemeler esas alınmıştır- toplam 196.897,55 TL'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mili! Eğitim Bakanı 
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145.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bakanlık merkez teşkilatı personelinin maaş 
ödemesiyle ilgili banka promosyonuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun 
cevabı (7/8272) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

>klnarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

20.07.2007 tarih ve 26588 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 
"Banka Promosyonları" konulu Başbakanlık Genelgesi'nde "kamu görevlilerinin aylık ve 
ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceğinin oluşturulacak üç kişilik bir komisyon 
tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edileceği ve bankalar ile 
yapılacak protokollerin süresinin iki yıldan az beş yıldan çok olmayacağı'1 ifade 
edilmektedir. Yine aynı Genelge'nin 4. maddesinde "yapılan protokoller uyarınca, banka 
tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke 
olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın ^liçte birini geçmemek üzere 
Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelimin ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılmak üzere ayrılabileceği" hükme bağlanmıştır/t», 

Başbakanlık Genelgesi'nin yanı sıra ilgili idareler aleyhine banka promosyonlarının 
kamu görevlilerine ödenmesi amacıyla açılan davalarda, mahkemelerin ilgili kamu idareleri 
aleyhinde kararlar verdiği bilinmektedir. 

1- Sayın Hüseyin Çelik döneminde Bakanlık Merkez Teşkilatfnda çalışan personelin 
maaşları hangi bankalardan ödenmiştir? 

2- Bu bankalarla promosyon anlaşması yapılmış mıdır? Bu bankalardan ayni ve nakdi 
alınan promosyon miktarı nedir? 

3- Bankalardan alman promosyonun ne kadarı personele ödenmiştir? 
4- 20.07.2007 tarihinden sonra personel maaşlarını ödeyen banka ile yeni bir anlaşma 

imzalanmış mıdır? lmzalanmışsa. Banka Promosyonları konulu Başbakanlık 
Genelgesi'nde belirtilen usul ve esaslara uyulmuş mudur? 

5- Halen maaş ödemesi yapan banka ile yapılan anlaşma ne zaman sona erecektir? 
6- Personele ödenmesi gereken promosyon parası ile Bakanlık merkez teşkilatında 

onarım ve tefrişat yapıldığı doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı iB.Og.O.SGB.O.OS.Oö.Ctt-ll/Otfj IC / V2009 
Konu : Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin, "Bakanlık merkez teşkilatı 
personelinin maaş ödemesiyle ilgili banka promosyonuna ilişkin" İlgi yazı eki 7/8272 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK'in Bakanlığı döneminde, Bakanlığımız merkez 
teşkilatında çalışan personelin maaşları Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü 
tarafından ödenmiştir -15.02.1992 tarihinden itibaren Bakanlığımız merkez teşkilatında 
çalışan personelin maaşları, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü ile yapılan 
5'er yıllık dönemleri kapsayan maaş ödeme protokolleri gereğince ödenmektedir-. 

2-3. 27.12.2006 tarihinde yapılan maaş ödeme protokol anlaşması gereğince, Banka 
tarafından sağlanan -12.12.2006 tarihli 3910 sayılı Bakanlık emri gereğince- 1.000.000 
YTL'nin % 70'i olan 700.000 YTL, 27.12.2006 tarihinde Bakanlığımız merkez teşkilatı 
kadrolarında olan personele eşit şekilde dağıtılmış olup geriye kalan 300.000 YTL ise Banka 
tarafından 10 adet araç alınarak Bakanlığımıza hibe edilmiştir. 

4-5. Bakanlığımız ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü arasında 
27.12.2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan ve 5 yıllık süreyi kapsayan maaş ödeme 
protokolünün süresi 27.12.2011 tarihinde sona erecektir. 

6. 27.12.2006 tarihinde yapılan maaş ödeme protokolü sonucu sağlanan promosyonun 
dağıtımı, 12.12.2006 tarihli ve 3910 sayılı Bakanlık emri gereğince yapılmış olup sağlanan 
promosyonla Bakanlık merkez teşkilatında onarım ve tefrişat yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îimeTÇUBUK< 
Millî Eğitim Bakanı 
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146.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8273) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.27.05.2009 - ^ 

^^Büsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarının önlenebilmesi ve sağlıklı nesiller 
yetiştirüebilmesi için toplumun tüm kesimleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na 
önemli görevler düşmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Son 5 yılda okullarda yaşanan şiddet olaylarının sayısı, olaylara 
karışan öğrenci ve öğretmen sayısı nasıl gerçekleşmiştir? 

%• Şiddet türleri, kaynağı ve nedenlerine ilişkin bir inceleme yapılmış 
mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

3- Bakanlığınız, şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin ne tür programlar 
geliştirmiş, uygulamış ve hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı ve 
eğitim kurumlarının şiddet olaylarına ilişkin eylem planları hazırlanmış mıdır? 

4- Eğitim kurumlarının tamamında rehberlik servisi kurulmuş mudur? 
Rehberlik servislerinde, rehberlik alanında eğitim görmüş kaç öğretmen görev 
yapmaktadır? Bu alandaki öğretmen açığının kapatılması için bir girişimde 
bulunacak mısınız? 

5- Televizyon ve gazetelerdeki şiddet yayınlarının etkileri ile ilgili ne tür 
girişimlerde bulunulmuştur? 

6- Kriz dönemlerinde şiddet olaylarının arttığı dikkate alındığında, 
ekonomik krizin derinleştiği süreçte okullarda şiddet olaylarının önüne 
geçilebilmesi için ne gibi önlemler alınmıştır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/^V 1^ /1 /2009 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, "Eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/8273 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Son 5 yılda okullardaki vaka sayısı 8.062, olaylara karışan öğrenci sayısı ise 10.168'dir. 
2. Okul müdürlükleri tarafından kayıt altına alınan şiddet olayları incelendiğinde şiddet 

türleri; fiziksel zarar veren şiddet -tekme, tokat v.s-, zorbalık, tehdit, sataşma, cinsel taciz, 
eşyaya-mala zarar verme, çalma ve gasp, ateşli-kesici ve delici silahla yaralama veya ölümlü olay 
şeklinde belirlenmiştir. Yaşanan şiddet olaylarının kaynağı ve nedenlerine ilişkin araştırma ve 
incelemeler tüm il ve ilçelerde mevcut rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 
yapılmaktadır. Eldeki sonuçlar ile merkezde yapılan değerlendirmelerin sonunda Eğitim 
Ortamlarında Şiddetin önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+) çok 
sektörlü iş birliği ile hazırlanarak hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte Türkiye genelinde tüm 
okulların internet üzerinde doldurması zorunlu tutulan Vaka Analiz Formu geliştirilmiştir. 

3. Ülke genelinde, çocuk ve gençlerimizin risklerden korunması amacıyla Bakanlığımız 
tarafından yürütülen çalışmalar ulusal bir eylem plânı çerçevesinde izlenmekte ve 
değerlendirilmektedir. Ülkemizdeki mevcut durumun analizi yapılarak, konunun çözümüne 
yönelik zayıf ve güçlü yanlar tespit edilerek, ülke şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun etkili bir ulusal 
model geliştirmek amacıyla tüm eğitim çalışanları ve paydaşlarını ortak bir noktada buluşturacak 
Strateji Belgesi oluşturulmuştur. 2006 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren okullarda şiddet 
olaylarının önlenmesi ve risklere karşı sürdürülebilir, etkili kurumsal düzenlemelerin, hizmetlerin, 
yöntemlerin ve materyallerin geliştirilmesini kapsayan Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi 
ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+) çerçevesinde; 

• Ülke genelinde mevcut durum analizinin yapılması, 
• Standart veri toplama araçlarının hazırlanması, 
• Ülke genelinde yürütülen çalışmalarda ortak bir anlayış ve çalışma etiği 

oluşturulması, 
• Merkezi ve yerel kapasite harekete geçirilerek kaynak oluşturulması, • 
• Bilimsel araştırmaların ve ilgili literatürün izlenmesi, 
• Dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesi, 
• Koruma, önleme ve müdahale model ve programlarının oluşturulması, 
• İzleme, değerlendirme ve yönlendirme hizmet modellerinin oluşturulması, 
• Sektörel ve uluslar arası iş birliği anlayışı oluşturulması 
temel yaklaşım ve stratejileri doğrultusunda koordineli olarak Bakanlığımız ve ilgili 

kurum ve kuruluşların yerine getirmekle yükümlü olduğu eylem basamakları belirlenmiştir. Söz 
konusu Eylem Planı'nın yürütülmesinden sorumlu dokuz akademisyenden oluşan "Danışma 
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Kurulu", çok sektörlü şube müdürleri ve uzmanlardan oluşan "Teknik Ekip" ve karar vericilerden 
oluşan "Üst Kurul" oluşturulmuştur. İllerde ise vali yardımcıları başkanlığında il yürütme 
kurulları oluşturularak il eylem planları doğrultusunda verilen görevler yerine getirilmektedir. 

Bununla birlikte; kritik ve zorlu yaşam olaylarına maruz kalan öğrencilerimizin, ailelerin 
ve öğretmenlerin yaşadıkları travmayı psikolojik olarak anlamlandırmalarını sağlamak, 
bilgilendirmek ve baş etme güçlerini artırmak amacıyla acil psiko-sosyal müdahale programı 
tampon destek olarak ülke genelinde yürütülmektedir. Her ilde psiko-sosyal önleme ve müdahale 
ekipleri mevcuttur, tideki olayla ilgili olarak acil müdahale ve psikolojik danışmanlık hizmeti ilk 
olarak bu ekipler tarafından sağlanmakta, ekip tarafından öncelikle zorlu yaşam olayına maruz 
kalan öğretmenler ve öğrencilere yönelik olarak psiko-sosyal destek hizmetleri planlanmakta ve 
uygulamaya koyulmaktadır. Yaşanan olayın kişiler üzerinde yarattığı travmatik etkilere göre 
Bakanlık temsilcileri de psiko-sosyal önleme ve müdahale hizmeti vermek üzere bölgeye 
gidebilmektedir. Bakanlık ekibi ildeki psiko-sosyal önleme ve müdahale ekiplerine destek 
sağlamaktadır. Bölgede yaşanan olaya uygun olarak ekipler tarafından "Psiko-Sosyal Müdahale 
Hizmetleri Eylem Planı" hazırlanmakta ve plan doğrultusunda hem Bakanlık ekibi hem de ilde 
mevcut olan müdahale ekibi ortak çalışmasını yürütmektedir. 

Diğer taraftan, "Şiddetin önlenmesi İçin Çocuk Haklan Konusunda Bilinç Oluşturulması 
(Çocuk, Çocuğa Karşı Şiddet ve Tüm Yönleriyle Hukuksal Boyutu) Projesi" ilköğretim 
okullarında görevli yönetici, öğretmen ve velileri "Çocuk Hakları ve Çocuk Suçluluğu"nun 
nedenleri konusunda bilgilendirerek veliler aracılığı ile öğrencilere ulaşmak, böylece okullarda 
şiddetin önlenmesi konusunda bilinç kazandırmak amacıyla 21.02.2007 tarihinde bakanlığımız 
-İlköğretim Genel Müdürlüğü- ile Ankara Barosu arasında protokol imzalanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. 

Ayrıca, okullarda ve ailede şiddetin önlenmesine yönelik görsel ve basılı materyaller 
hazırlamış olup konunun önemi nedeniyle yeni projeler üzerinde de çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu kapsamda: 

- Şiddetin önlenmesine yönelik 3 adet spot film hazırlanmıştır. 
• Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların 

araştırılarak önlenmesi kapsamında "Madde Bağımlılığına ilişkin 3 adet spot film hazırlanmıştır. 
- Okul öncesi dönemi çocuklarına yönelik olarak aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği, 

çocuk haklan ve istismarı, çocuğa sınır koyma ve disiplin konularının da işlendiği "Büyüyen 
Adımlar" adlı 20 bölümlük TV programı tamamlanmış ve bu programlar TRTGAP, TRT-2 ve 
TRT-4'de yayınlanmıştır. 

- Okullarda ve aile içinde şiddetin önlenmesine yönelik "Psikolojik Destek" adlı 13 bölüm 
TV programı, 13 bölüm radyo programı ve 1 adet öğretmen kılavuzu hazırlanmıştır. Bu 
programlar TRT-4 ve TRT Radyo 1 'de yayınlanmıştır. 

- Yayınlanan tüm bu görsel program gerekli teknik çevrimleri yapılarak: 
a) Bakanlığımız vveb sayfasında bulunan İNTERNET TV'den sürekli yayınlanmaktadır. 
b) DVD ve VCD olarak il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 

rehberlik araştırma merkezlerine gönderilmiştir. 
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- Şiddetin önlenmesine yönelik afişler hazırlanarak, tüm eğitim kurumlan ve okullara 
gönderilmiştir. 

- İnternetin doğru ve güvenli kullanımına ilişkin 1 adet spot, 1 adet eğitim programı 
hazırlanmıştır. Ayrıca bu konuya ilişkin 5 adet spotun yapımı devam etmektedir. 

- "Okulda ve Ailede Şiddetin önlenmesi Projesi" ile 10 bölüm TV 
programı projelendirilmiştir. 

- Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, kadınların ekonomik hayata katılımı, fırsat 
eşitliği, toplumsal cinsiyet, kadına şiddetin önlenmesi gibi konuları içeren TV programları 
projelendirilmiştir. 

- Töre ve namus cinayetlerinin engellenmesi için alınması gereken önlemleri konu alan 
TV programları projelendirilmiştir. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 
43'üncü maddesine göre; rehber öğretmen olup olmamasına bakılmaksızın ilk ve orta dereceli 
örgün eğitim okullarında rehberlik servisi kurulur ibaresi yer almaktadır. Rehberlik Hizmetleri 
Yürütme Kurulu'nca her yıl Rehberlik Hizmetleri Programı doğrultusunda okul yıllık planı 
hazırlanmakta, ayrıca rehber öğretmeni olmayan okullara haftanın belirli günleri rehber öğretmen 
görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, ülke genelindeki resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve sözleşmeli olmak 
üzere toplam 14.277 rehber öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca, her yıl bütçe imkânları 
Ölçüsünde Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolar sınırlılığında ihtiyaç bulunan alanlarda eğitim 
kurumlarımızın öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

5. Okullarda uygulanan Rehberlik Hizmetleri Programı kapsamında sunulan aile 
eğitimlerinde medyada yer alan şiddet yayınlarının çocuğun, ergenin üzerindeki etkilerine yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bununla birlikte Eğitim Ortamlarında Şiddetin 
Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+) kapsamında şiddetin önlenmesi 
ve azaltılması için medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili de faaliyet mevcut 
olup çalışmalar devam etmektedir. 

6. Okullarda şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri sürdürülmektedir. Söz konusu hizmetler eğitimde bireyler arası farkları gözeterek 
öğrencilerin; kişisel sorunlarını çözebilmelerine, karşılaştıkları güç durumlarla mücadele 
edebilmelerine, karar verme becerileri geliştirmelerine, derslerde edinilen yaşantıları ile hayattaki 
amaçlan arasında ilişki kurabilmelerine, kendi niteliklerine uygun program, bölüm ve alanlara 
yönelmelerine, meslekleri tanımalarına, kendilerine açık fırsatları görebilmelerine ve 
değerlendirebilmelerine, planlı ve sistemli hareket edebilmelerine yardım etmektedir. 

Bu kapsamda; 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmış ve 2006-2007 

eğitim-öğretitn yılında uygulamaya konulmuştur. 
Aynca, Eğitim Ortamlarında Şiddetin önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı 

(2006-2011+) kapsamında; her bir eylem ile ilgili yapılması gerekenleri gösteren 40.000 Özet 
Plan Posteri hazırlanarak okul müdürlüklerine dağıtılmıştır, TV spotları hazırlanmış, spotlar 
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medya kuruluşlarına, illere dağıtılmıştır. 4.500.000 adet kitap kaplığı hazırlanmış ve öğrencilere 
dağıtılmıştır. Kitap kaplıkları aracılığı ile mesajlar Öğrencilere iletilmiştir. Nisan 2006 yılından 
itibaren "Vaka Analiz Formu" ile web üzerinden ülke genelinde okullardaki olaylar 
izlenmektedir. Eylül 2007'de Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı -Emniyet Genel Müdürlüğü-
arastnda "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve önleyici Tpdbirlerin 
Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

147.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, engelli çocukların eğitimindeki bir soruna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fatma Nur SERTER 

İstanbul Milletvekili 

Engelli olan öğrencilerin engelli olmayan öğrencilerle bir arada eğitim görebilme 

imkanına kavuşmasının toplumsal açıdan taşıdığı önem ortadadır. 

Ancak, bu kapsamda eğitim gören serebral palsi hastası engelli çocuklar tedavi 

nedeniyle eğitime geç başlatıldıkları halde 15 yaşını doldurduklarında yaş sının 

dolayısıyla okulla ilişkileri kesilmektedir. Bakanlığın bu çocuklara yönelik olarak 

hazırlayacağı bir genelge ile 15 yaş sınırının kaldırılmasını düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/İ?^r />/>/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER'in "Engelli çocukların eğitimindeki bir 
soruna ilişkin" İlgi yazı eki 7/8274 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ilköğretim okullarında normal sınıflarda kaynaştırma 
yoluyla ve özel eğitim sınıflarında eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde "Mecburi ilköğretim 
çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı 
sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter." ve 46'ncı 
maddesinin 3'üncü fıkrasında da "Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar 
ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki 
öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir." hükümleri yer almaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31'inci maddesinin (b) ve 
(ç) bentlerinde ise; "b) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim 
yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere 
en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu 
bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir öğrenim Belgesi verilir (EK-1).", "ç) 
(Ek:RG-20/08/2007-26619) Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim 
görmesine imkân verilen 8'inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları 
sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8Mnci 
sınıf Öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan 
öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu 
durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir." denilmekte ve uygulama da 
yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Mu* 
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148.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Keçiborlu'da KEY ödemelerini alamayan 
öğretmenlerin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8275) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
27.05.2009 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

._=*-MAA4M 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

İsparta Keçiborlu'da yaşayan 280 emekli öğretmenimiz 'KEY ödemelerinde 
ciddi sıkıntı içindedir. Şöyle ki; ilçe milli eğitim müdürlüğüne ait bina 27.07.2000 
tarihinde çıkan yangında yanmıştır. Bahsi geçen öğretmenlerimjzin adına tahakkuk 
ettirilen KEY keseneklerin kayıtlı bulunduğu bordro, liste...v\b tüm belgeler de bina ile 
birlikte yanmıştır. Sonuç olarak yaşanan bu durum sebebiyle tahakkuk ettirilen Konut 
Edindirme Yardımının T.C Ziraat Bankası kayıtlarında eksik görüldüğü için hak 
sahipleri büyük mağduriyet yaşamaktadır. 

Bu durum için şahıslar ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile KEY'e esas 
ödeme miktarının tahakkuku ve yetkili bankaya aktarılması hususunda 
başvurmuşlardır. Ancak 2008'de yapılan başvurular bugüne kadar cevapsız 
bırakılmıştır. Aslında şahısların elinde makbuz numaraları ve örnekleri vardır. Ancak 
"Yardım süresi ve miktarına ait bilgiler kurumlarda tutulur" hükmü sebebiyle şahsi 
başvurulardan sonuç alamayacakları da ortadadır. 
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SORU 1: 

Şahıslar bazında çözümü imkansız olan, kurumlarca halledilebilen bu 
konuda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerine düşen sorumluluğu neden yerine 
getirmemektedir? İlgili belgeler hakkında neden herhangi bir çalışma 
yapmamaktadır? Yetkililer hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

SORU 2: 

4982 NOLU Bilgi Edinme Kanunu 11 .maddesinde yer alan "Kurum ve 
kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde 
sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki 
başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun 
görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve 
kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde 
sağlanır." hükme rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğünce, örneğin Eylül 2008'de 
konuyla ilgili verilmiş dilekçeye bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt 
verilmemiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 

Dilekçeye verilecek cevap ile vatandaşlarımızın dava yoluna giderek KEY 
ödemelerini alabilmeleri gibi son derece demokratik bir çözüm yolu olduğu halde 
müdürlükçe verilmeyen dilekçe yüzünden vatandaşlar haklarını da 
arayamamaktadırlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü neden bu konuda üzerine düşeni 
yapmamaktadır? 

SORU 4: 

Vatandaşın hiçbir sorumluluğu bulunmayan bu konudaki mağduriyeti 
gidermek adına bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu 
çalışmanın içeriği ne olacaktır? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : 8.08.0.808.0.03.06.03-11/3*^1. {6/712009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O.İ0.00.02-13837 sayılı yazı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in, "Keçiborlu'da KEY ödemelerini alamayan 
öğretmenlerin durumuna ilişkin" tlgi yazı eki 7/S27S esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İsparta Valiliğince konuya ilişkin olarak; 
a) Keçiborlu tlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının 27.07.2000 tarihinde tüm arşiviyle 

birlikte yandığı, 
b) Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.nin, 28.12.2007 tarihli ve 2995 sayılı yazılarına 

karşılık olarak gönderdiği 03.12.2008 tarihli ve 17163 sayılı yazıda; yangınla yok olan arşiv durumu 
ve keyhesap ek-2 belgesinin düzenlenmesi hususunda "uygulama süresi ve biçimi yasa ile belirlenen 
bu hususta (yangın, deprem, sel v.s) bilgileri ne şekilde gönderileceğine ilişkin kanuni düzenleme 
gerekmektedir." denildiği, 

c) Bahse konu durumun çözümlenebilmesi amacıyla konuyla ilgilisi olan diğer kurum ve 
kuruluşlarla da iletişim ve bilgi paylaşımına gidildiği, ancak olumlu bir gelişme kaydedilemediği, 

ç) tlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuran 76 kişiye yasal süresi içerisinde resmî 
yazı ile cevap verildiği, ayrıca anılan Müdürlüğün keyhesap ek-2 belgesi düzenleme imkânı 
olmadığını bilerek dilekçelerini topluca Sosyal Güvenlik Kurumuna -Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne- göndermek isteyen toplam 188 personelin dilekçe ve eklerinin işlemden geçirilerek 
ilgili Kuruma ulaştırıldığı, 

d) KEY'e esas ödemelerini mahkeme yoluyla almak isteyen ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 
müracaat eden 4 emekli öğretmene cevaben resmî yazı verilerek demokratik hak arama girişimlerine 
yardımcı olunduğu ve demokratik hak arama isteklerine gerekli hassasiyetin gösterildiği, 

e) KEY'e esas olarak yürürlükte bulunan mevzuatın şu anki haliyle resmî belge aranmaksızın 
keyhesap ek-2 çizelgesi düzenlemeye imkân vermediği, bu konuda ilgili mevzuatta yeni bir düzenleme 
yapılarak KEY'e esas resmî belge ve kaydı olmayan tahakkuk dairelerine emsalen kayıt çıkarma 
yetkisi verilmesi hâlinde anılan Müdürlüğün verilen yetki çerçevesinde görevini ivedilikle yerine 
getireceği 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İku, 
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149.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Türk Telekom ile yapılan internet erişimi 
protokolüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

"Muharrem ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

Bakanlığınızca 27/04/2009 tarih B.08.0.ETG.0.77.01.00.-706.05/7975 sayılı bir yazı 
ile 1024/512 kpbs hızında yaklaşık 36.000 okul/kurumumuza ADSL internet erişimi 
sağlandığı, çeşitli uygulamalar nedeniyle yüksek bant genişliğine sahip ADSL internet 
erişimine ihtiyaç duyulduğundan Türk Telekom A.Ş. ile gerekli yazışmalar yapılarak 
4096/11024 kpbs hızına ait MEB tarifesindeki ADSL internet erişimi aylık ücretinin 56 TL 
olarak belirlendiği ve Mevcut 1024/512 kpbs hızına ait tarifenin aylık ücreti 37 TL 
olduğundan 19 YTL'lik fiyat farkı oluşturduğu bu farkın bütçelendirilerek aktarılması 
istenmektedir. 

1- Türk Telekom A.Ş. ile gerekli yazışmalar yapılarak 4096/11024 kpbs hızına ait MEB 
tarifesindeki ADSL internet erişimi aylık ücretinin 56 TL olarak belirlenmesi sırasında diğer 
şirketlerden fiyat araştırması yapılmış mıdır? 

2- Bu hizmet karşılığı bedeli kim tarafından ödenirse ödensin eğer ücretli olacak ise başka 
hizmet veren firmalar da varken Türk Telekom tarafından hiçbir ihale süreci dahi yaşanmadan 
verilmesi doğru mudur? 

3-35 bin okuldan 56 TL ödenerek yürütülen bu proje özelleşen kurumun yani Türk 
Telekom'un kasasına yeni kaynak aktarmak anlamına.gelmiyor mu? 

4- 05.12.2003 tarihinde Bakanlığınız ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 
protokolün bir fotokopisini gönderir misiniz? Bu protokol hangi tarihe kadar geçerlidir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ y?8> /V/V/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Türk Telekom ile yapılan internet 
erişimi protokolüne ilişkin" İlgi yazı eki 7/8276 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Tarife fiyatları yurt içinde tek yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından belirlenmektedir. 

2. Okullarımızda bireysel abonelik sistemi uygulandığından herhangi bir internet servis 
sağlayıcısından (MEB'e özel farklı hız tarifesinde) internet erişimi temin edilmektedir. 

3. Özelleştirilen bir kurumun okul ve kurumlara bilâ bedel mukabili hizmet sunması 
gibi bir düzenleme Bakanlığımıza yansımadığı için özelleşmeden önce bedeli mukabili hizmet 
alınabildiği gibi özelleştikten sonra da bedeli mukabili hizmet alımı cihetine gidilmiştir. 

4. 05.12.2003 tarihinde imzalanan söz konusu protokol 31.12.2005 tarihinde sona 
ermiştir. Ancak "Gizlilik" maddesi uyarınca örneğinin verilmesi yerinde görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
NimfetTÜBUKÇU 
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150.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, bir atama ve görevlendirme işlemine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8277) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam'ın 18.08.2008 
tarihinde Bayrampaşa Belediyesi'nde istisnai memuriyet kadrosundan özel Kalem Müdürü 
olarak memuriyete başladığı,' 16.12.2008 tarihinde İstanbul Kâğıthane Ekrem Cevahir 
Lisesi'ne öğretmen olarak geçtiği, 14.01.2009 tarihinde halen görev yaptığı İstanbul Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevlendirme ile Müdür olduğu, 30.04.2009 tarihinde ise bu 
göreve 657 sayılı Kanunu'nun 76. maddesi gereğince Bakan oluru ile asaleten atandığı 
bilinmektedir. 

1- Mithat Tekçam Bayrampaşa Belediyesi'nde özel Kalem Müdürü olarak görev 
yaparken, hangi hukuki dayanakla memur olmasının üzerinden henüz"'4 ay geçmişken 
Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen yapılmıştır? Kendisinin'öğretmen olarak 
atanmasında da 76. madde kullanıldığı doğru mudur? 

2- Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir kişinin memuriyete başlamasının üzerinden 5 ay, 
Bakanlığınızda göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden önce görevlendirme 
yoluyla sonra 76. madde kullanılarak asaleten okul müdürü olması mümkün müdür? 

3- Bu kişinin okul müdürü olmasında hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur? 
4- 9 ayda bir çocuk bile dünyaya gelmezken, bu kişi hangi • Özellikleri, yetenekleri 

nedeniyle memuriyetinin 9. ayında okul müdürü yapılmıştır? '•• * '<•• •• 
5- Memuriyetinin 9. ayında Okul Müdürü olunmasını, iş huzuru ve barışı açısından nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
6- Memuriyetinin 9. ayında Okul Müdürü olan birisinin müdürü olduğu kuruma ne 

katabilir? 
7- Mithat Tekçam'ın okul müdürü olarak atanmasına ilişkin Bakan Onay'ını "geri 

alma"yı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ > Vjf ' > / y /2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Bir atama ve görevlendirme işlemine 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/8277 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88Mnci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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151.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, domates üreticilerinin fiyat oluşumundaki 
mağduriyetine, 

TMO 'nun hububat alımına, 
- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş 'in, TMO 'nun buğday alımına, 
Hibrit tohumlara, 
- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Milas 'ta dolu yağışının doğurduğu zarara, 
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, canlı hayvan ve et ticareti ile üretim ve tüketimine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/8289), (7/8290), 

(7/8291), (7/8292), (7/8293), (7/8294) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki "yazılı soru önergesinin" Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim. 27.05.2009 

îehiç ÇELH 
lMersin Milletvekili 

21 Mayıs 2009 günü Adanalıoğlu, Kazanlı, Hamurlu ve diğer çevre köy ve 
kasabalarından üreticiler ürettikleri domateslerinin gerçek değerinden satılmadığı 
gerekçesiyle Mersin Halinin girişine dökerek yolun trafiğe kapanmasına yol 
açmışlardır. Üreticiler 1 kg domatesin maliyetinin 75 Krş. olmasına rağmen hal 
fiyatının 50 kuruş olmasına isyan etmişlerdir. Nihai tüketiciye 2 TL'ye kadar fiyatla 
ulaşan domatesin yetkililerce tedbir alınmadığından üretici açısından büyük 
mağduriyetlere yol açtığı belirtilmiştir. 

Buna göre; 

1- Bakanlıkça üreticilerin haklarının zayi olmaması için alınan önlemler var 
mıdır? Varsa nelerdir? 

2- Aracı karlarının üretici-tüketici zincirinde bir düzenlemesi mevcut mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki "yazılı soru önergesinin" Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 26.05.2009 

[y Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Son yıllarda Tarım sektörünün her alanında gerilemeler yaşanmakta, istatistik? 
rakamlar incelendiği zaman rekoltede düşüşler görüldüğü anlaşılmaktadır. 2008 
yılında buğday rekoltesinin 1970'li yılların dahi altına düştüğü gözlenmiştir. 

Ancak 2009 yılında yağışların iyi gitmesi, rekoltede kayda değer bir artış olacağı 
beklentisini getirmiştir. Güney illerimizde arpa hasadına başlanılan bu günlerde 
üreticinin hububatının gerçek değerinden satılması fevkalade önâm arzetmektedir. 

Buna göre; 

1- Hükümet olarak Türk çiftçisinin karaborsacıların eline düşmemesi için ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

2- TMO, açıklayacağı taban fiyattan kendisine hububatını satmak isteyen 
tüm çiftçilerin ürünlerini alabilecek midir? 

3- TMO'nin fındık alımlarından dolayı son 3 yılda uğradığı görev zararı tutarı 
ne kadardır? 

4- TMO'nin toplam zararı ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi BKHR 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. .. 

Bursa Milletvekili 

Buğday tarımı ülkemizde yaklaşık 2.9 milyon işletmede yapılmakta olup, 15 
milyon insanımızın geçim kaynağıdır. Buğday üretiminde teknik sorunlar 
yanında ekonomik sorunlarda üretimi sınırlandırmıştır. Tüm sektörde olduğu 
gibi Buğday üretiminde de girdi fiyatlarındaki artış ürün-girdi fiyat paritesi 
tarımsal ürünler aleyhine gelişmiş üretimi olumsuz etkilemiş ve üreticiyi 
sıkıntıya sokmuştur. TMO ve borsaların dışında buğday pazarlaması çoğunlukla 
tüccarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Buna göre: 

1-. Üreticileri tüccarın eline bırakmamak ve üreticinin emeğinin karşılığını tam 
olarak alabilmesini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alımı yaparak 
piyasayı dengeleyici bir unsur olarak görev yapacak mıdır? 
2- Hasat dönemi başlamasına rağmen fiyatlar halen açıklanmamıştır. Üretici 
girdi fiyatlarını da göz önüne alarak çiftçimizi rahatlatacak bir fiyatı ne zaman 
açıklamayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

L ^ H . F ^ m i t HOMRİŞ 
Bursa Milletvekili 

Ülkemiz, ileri laboratuar teknolojileriyle tohum üreten ABD, İsrail, 
Fransa, Hollanda gibi ülkelerden her yıl ortalama 80 milyon dolarlık hibrit 
(genetik yapısı değiştirilmiş) tohum ithal etmektedir. Kopyalanamadığı için 
'kısır tohum' olarak da tanımlanan bu tohumlar, başta domates olmak üzere, 
tarla, endüstri, yem ve çim tohumları gibi çok sayıda sebzece kullarnldn hibrit 
tohumunun yüzde 90'ı ithalatla karşılanmaktadır. 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tohumculukta geri kalmış ülkeler, 
'tek kullanımlık' özelliği nedeniyle hibrit tohumlan üreten ülkelere bağımlı 
kalmaktadırlar. 

Sorular: 
1- Hibrit tohumların insan sağlığına etkileri var mıdır? Bakanlık olarak bu 

konuda her hangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 
2- Yerli tohumların verimini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için 

herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? -
3- Hibrit tohumlarının ülkeye girmesini engelleyici ne tür-/bir çalışma 

içerisindesiniz? 
4- Hibrit tohumları toprağın verimliliğini etkiliyor mu? Tarım Bakanlığı 

stratejik öneme sahip bu konuda toplumu bilinçlendirmek için bir 
çalışmanız bulunmakta mıdır? 

5- Hibrit tohumlarını ithal ettiğimiz ülkeler bu tohumlan satmıyoruz derse o 
zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

6- Ülkemizde kullanılan tohumlar genellikle İsrail üretimi olup tamamen 
kısır tohumlar olarak bilinmektedir; alırsınız, ekersiniz, toplarsınız, ama 
seneye tekrar o tohumu kullanamazsınız bu bağımlılıktan kurtulmak için 
bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim.27.05.2009 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Muğla ili Milas ilçemizde 21 Mayıs 2009 tarihinde meydana gelen dolu yağışı 
nedeniyle ilçemize bağlı Bahçeburun, Kızılcayıkık, Çukur, Kırcağız ve Köşk 
köylerindeki seralarda; çilek, mısır ve buğday tarlalarında -zarar' meydana 
gelmiştir. Bu bağlamda; 

1-Zarar tespiti yapıldı mı? Yapıldı ise zarar ne kadardır? 

2-Üreticimizin yüksek maliyete ve çeşitli zorluklara rağmen ekimini yaptığı 
ürünlere gelen bu zarar ne oranda karşılanacaktır? 

3-Daha önce bu tür zarar yaşayan üreticimize uygulandığı gibi faizli kredi 
uygulaması yapılırsa mağduriyet giderilmiş olmayacaktır. Faizsiz kredi 
verilmesi mümkün olacak mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

<r 
Ali Rıza ERTEMUR 
Denizli Milletvekili 

TÜIK 2008-yılı verilerine "göre Türkiye'nin yıllık et üretimi 482 458 tondur. 
Sağlıklı beslenme için Türkiye'nin kişi başına kırmızı et tüketimi en az 8 kilodan 20 
kiloya çıkartması gerekmektedir. Buda yaklaşık 1 milyon ton yeni et üretimi anlamına 
gelmektedir. Et üretimdeki açık, kaçak hayvan ve kırmızı et konusunda olumsuz bir 
tablonun ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. i •'&••'*>*«•- •", ".. 

Türkiye'deki et tüketimini araştırmak üzere 6'sı Türk,' 4tif yabancı- fd"Bilim1 

adamından oluşan bir grup, 2 yıl süreyle bir araştırma yapmışlardır. Yapılan 
araştırmada, ülkemizde gıda hijyeni, sağlıklı beslenme ve et tüketimi kokusunda 
varolan tablonun vahametini ortaya koyması açısından jjginç açıklamalar yer 
almaktadır. ı "} ,~'j *** • -

Araştırma grubun sözcülüğünü yapan Uludağ Üniversitesi öğretim Dyeşi Prö f̂. 
Dr. Mustafa Tayar yaptığı değerlendirmede; Türkiye'nin et tüketiminin yüzde 50'sinin 
kaçak olduğunu, etkin mücadele yapılmaması nedeniyle kaçak et tüketiminin yılda 7 
milyar dolar zarar açtığını, insan sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu, soya 
kıyması kullanımındaki artışın da önlenmesi gerektiğini yer vererek, eskiden köftenin 
hilesi katılan kafa kıymasıydı. Şimdi ise yemek üreten işletmeler suyla birleşince 
hacmi 4 kat artan soya kıymasını tercih ediyor diyerek, 27 Mayıs 2004 tarihinde gıda 
üretim tesislerinin denetim yetkisi Sağlık Bakanlığı'ndan alınıp Tarım Bakanlığı'na 
devredilmesinin denetimleri zaafa uğrattığına, pek çok kasap ve marketlerde yasak 
olmasına rağmen açıkta hazır kıyma satıldığına dikkatleri çekti. 

Konuyla ilgili olarak.; 

1- 2002-2009 yılları arasında toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 
nedir? 

2- Aynı yıllar arasında toplam et üretimi ve et tüketimi rakamları ne olmuştur? 

3- 2002-2009 yılları arasında toplam canlı hayvan ve et ithalatı ne olmuştur? 
Hangi ülkelerden alınmış ve ne kadar ödeme yapılmıştır? 

4- 1995-2002 yılları arasında toplam et ve canlı hayvan ihracatı ne olmuştur? 
Aynı rakam 2002-2009 dönemi için nasıl gerçekleşmiştir? Yıllara ve 
ülkelere göre dağılımı nedir? 
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5- Ülkemizin 1 milyon ton kırmızı et açığı olduğu da dikkate alınarak, hayvan 
sayısının arttırılması, dolayısıyla kırmızı et açığının kapatılması için, 
hayvancılık ve yem desteklerinin arttırılması yönünde bir çalışma var 
mıdır? 

6- Atıl durumda olan et ve et ürünleri entegre tesisleri sayısı nedir? Bu 
tesislerin toplam bedeli nedir? Kapalı olmaları nedeniyle oluşan gelir kaybı 
nedir? Bu tesisleri yeniden çalışabilir hale getirmek için ne tür önlemler 
alınacaktır? 

7- Kaçak et tüketiminin yılda 7 milyar dolar zarar açtığı göz önüne 
alındığında, bu kaynağın hayvancılığımız lehine kullanılması neden 
mümkün olamamaktadır? 

8- Hayvancılık ve kırmızı et üretiminde ülkemizin potansiyelinin kullanılması-
halinde kaç kişiye iş olanağı sağlanacaktır? 

9- Toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçak etle mücadele konusunda 
alınan önlemler nelerdir? 2002-2009 yılları arasında yakalanan ve imha 
edilen kaçak et miktarı ve illere göre dağılımı nedir? 

10-G(da üretim tesislerinin denetlemesinde yaşananları da dikkate alarak, bu 
denetimlerin yeniden Sağlık Bakanlığına verilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ 23 ^ 1 30 TEMMUZ 2009 
KONU -.Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç ÇELİK' e ait 7/8289, 7/8290 Bursa 
Milletvekili Hamza Hamit HOMRİŞ' e ait 7/8291, 7/8292 Muğla Milletvekili Metin ERGUN' a ait 
7/8293 ve Denizli Milletvekili Ali Rıza ERTEMUR* a ait 7/8294 esas nolu yazılı soru önergelerine 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1- Görüş 7/8289 
2- Görüş 7/8290 ^ ^ 

5- Görüş 7/8293 M e h m e t ^ e h d i E K E R 

6-Görüş 7/8294 B a k a n 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Esas no : 7/8289 

21 Mayıs 2009 günü Adanalıoğlu, Kazanlı, Hamurlu ve diğer çevre köy ve kasabalarından 
üreticiler ürettikleri domateslerinin gerçek değerinden satılmadığı gerekçesiyle Mersin Halinin 
girişine dökerek yolun trafiğe kapanmasına yol açmışlardır. Üreticiler 1 kg domatesin 
maliyetinin 75 Krş. olmasına rağmen hat fiyatının 50 kuruş olmasına isyan etmişlerdir. Nihai 
tüketiciye 2 TL'ye kadar fiyatla ulaşan domatesin yetkililerce tedbir alınmadığından üretici 
açısından büyük mağduriyetlere yol açtığı belirtilmiştir. 
Buna göre; 

SORU-1) Bakanlıkça üreticilerin haklarının zayi olmaması için alınan önlemler var mıdır? Varsa 
nelerdir? 

CEVAP -1) 2008 yılı verilerine göre domateste verim, maliyet ve karlılık tablosu aşağıdadır. 

Domates (Açıkta) 

Domates 
(örtüaltı) 

Toplam Üretim 
Masrafları 

(TL/da) 

1540,97 

•727,25 

Ortalama Verim 
;Kg/d(Kg/da) 

5500 

11000 

Ortlama 
Satış 
Fiyat Fiyatı 

(TL) 
0,4 

0,7 

Üretim 
Değeri 
(TUton) 

+659,1 

+2975,8 

SORU -2) Aracı karlarının üretici-tüketici zincirinde bir düzenlemesi mevcut mudur ? 

CEVAP- 2) Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında 
Kanun ile ilgili gerekli değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İlgili 
mevzuata Bakanlığımızca da gerekli görüşler verilmiştir. 
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YAZLILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Esas no : 7/S29Û 

Son yıllarda Tarım sektörünün her alanında gerilemeler yaşanmakta, istatistiki rakamlar zaman 
rekoltede düşüşler görüldüğü anlaşılmaktadır. 2008 yılında buğday rekoltesinin 1970'li yılların 
dahi altına düştüğü gözlenmiştir .Ancak 2009 yılında yağışlann iyi gitmesi, rekoltede kayda değer 
bir artış olacağı beklentisini getirmiştir. Güney illerimizde arpa hasadına başlanılan bu günlerde 
üreticinin hububatının gerçek değerinden satılması fevkalade önem arzetmektedir. 

Buna göre; 

SORU* 1) Hükümet olarak Türk çiftçisinin karaborsacıların eline düşmemesi için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

Cevap -1) TMO, 2009/10 alım kampanyasında; 204 sabit işyerine ilave olarak 101 noktada geçici 
alım merkezi ile toplam 305 noktada alım yaparak çiftçi mağduriyetinin önüne geçilmesini 
hedeflemiştir, 
Hasadın başladığı günden bugüne kadar piyasalar, TMO ve Bakanlığımızın diğer ilgili 
kuruluşlarınca yakinen takip edilmiş, üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada sıkıntı 
yaşamamalarını için 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı, 5 Haziran 2009 
tarihi itibariyle de alım politikaları ve müdahale alım fiyatları açıklanarak üreticilerden peşin 
alımlara başlanmıştır. Alımlar tüm yurtta devam etmektedir. 

SORU-2) TMO, açıklayacağı taban fiyattan kendisine hububatını satmak isteyen tüm çiftçilerin 
ürünlerini alabilecek midir? 

CEVAP- 2) TMO, kendisine gelecek bütün ürünü alacak şekilde finansman ve diğer tüm 
hazırlıklarını tamamlamış olup, alımlara devam etmektedir 

SORU -3) TMO' nin fındık alımlarından dolayı son 3 yılda uğradığı görev zararı tutan ne 
kadardır? 

CEVAP -3) Toprak Mahsulleri Ofısi'ne fındık alımları ile ilgili olarak 2006 ve 2007 yıllarında 
herhangi bir görev zararı tahakkuk etmemiştir. 

2008 yılında ise toplam 130.401.380,28 TL görev zararı tahakkuk etmiştir 

SORU- 4) TMO1 nin toplam zararı ne kadardır? 

CEVAP- 4) TMO' nin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait faaliyetleri sonucunda oluşan dönem net 
kar ve zararları aşağıda belirtilmiştir. 

2006 yıh dönem net kan 11.958.279,80 TL. 
2007 yıh dönem net kan 10.339.245,12 TL 
2008 yılı dönem net zaran 105.416.607 YTL olarak gerçekleşmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Hamza Hamit Homriş 
Bursa Milletvekili 

Esas no : 7/8291 

Buğday tarımı ülkemizde yaklaşık 2.9 milyon işletmede yapılmakta olup, 15 milyon 
insanımızın geçim kaynağıdır. Buğday üretiminde teknik sorunlar yanında ekonomik 
sorunlarda üretimi sınırlandırmıştır. Tüm sektörde olduğu gibi Buğday üretiminde de girdi 
fiyatlarındaki artış ürün-girdi fiyat paritesi tarımsal ürünler aleyhine gelişmiş Üretimi 
olumsuz etkilemiş ye üreticiyi sıkıntıya sokmuştur. TMO ve borsaların dışında buğday 
pazarlaması, çoğunlukla tüccarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Buna göre: 

SORU -1) Üreticileri tüccarın eline bırakmamak ve üreticinin emeğinin karşılığını tam 
olarak alabilmesini sağlamak İçin Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alımı yaparak piyasayı 
dengeleyici bir unsur olarak görev yapacak mıdır? 

SORU -2) Hasat dönemi başlamasına rağmen fiyatlar halen açıklanmamıştır. Üretici girdi 
fiyatlarını da göz önüne alarak çiftçimizi rahatlatacak bir fiyatı ne zaman açıklamayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2) 2009/2010 döneminde üretimin geçtiğimiz iki yıla göre daha iyi olacağı ve 
yaklaşık 20.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği Öngörülmektedir. 

Hasadın başladığı günden bugüne kadar piyasalar, TMO ve Bakanlığımızın diğer ilgili 
kuruluşlarınca yakinen takip edilmiş, üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada sıkıntı 
yaşamamaları için Haziran tarihinden itibaren taahhütname ile peşin alımlara başlanmıştır. 5 
Haziran 2009 tarihinde müdahale alım fiyatı kademeli olarak artmak üzere 500 TL/Ton olarak 
açıklanmıştır. Fiyatlar, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 500 TL/ton, Eylül 510 TL/ton, Ekim 
520 TL/ton ve Kasım ayında 530 TL/ton olarak uygulanacaktır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından 
son iki yıl 45 TL/ton olan destekleme prim miktarı 50 TL/ton'a çıkarılmıştır. Mazot, gübre, 
sertifikalı tohum desteği dikkate alındığında üretici mağduriyeti söz konusu değildir. 

Üreticilerin ürünlerini piyasada daha yüksek fiyatta değerlendirememesi durumunda, TMO 
belirlenen fiyatlardan kendine yönelen bütün ürünü satın alarak üreticilerin mağduriyetini 
önleyecektir. 

TMO kendisine gelecek bütün ürünü alacak şekilde finansman ve diğer tüm hazırlıklarını 
tamamlamış olup, alımlara devam etmektedir. 
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2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI OT/TON) 

MAKARNALIK 
3UÖDAYLAR 

EKMEKLİK 
3UĞDAYLAR 

[AKARNALIK 
UĞDAY 

DÜŞÜK VASIFLI 
İAKARNALIK 
tUĞDAY 
VAD ANADOLU 

BEYAZ SERT 

4AD ANADOLU 
VAD KIRMIZI 
CRT 

£Y BEYAZ YARI 
SRT 
IRMIZI YARI 
:RT 

DTĞER 
IĞE KıRMıZı VE 
EYAZ BEYA 

{EM YEMLİK 
JĞD 
JĞDAYLAR 

ARPA 

ÇAVDAR-TRİTlKALE 

YULAF 

ASGARİ ALIM (ARPA, ÇAVDAR, 
rULAF,TRİTlKALE) 

HAZH 
HAZİRAN 
TEMT 
TPMTU1T7 
5 450 

0 
500 

0 
500 

0 
475 

5 
475 

5 
475 

0 
450 

0 420 

5 375 

5 375 

5 375 

0 
330 

EYLÜL 

535 

460 

510 

510 

485 

485 

460 

430 

™<5 

AR* 

İRS 

EKİM 

545 

470 

520 

520 

495 

495 

470 

440 

395 

395 

395 

350 

K 
KASIM 

555 

480 

530 

530 

505 

505 

480 

450 

405 

405 

405 

360 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Hamza Hamit Homriş 
Bursa Milletvekili 

Esas no : 7/8292 

Ülkemiz, ileri laboratuar teknolojileriyle tohum üreten ABD, İsrail, Fransa, Hollanda gibi 
ülkelerden her yıl ortalama 80 milyon dolarlık hibrit (genetik yapısı değiştirilmiş) tohum 
ithal etmektedir. Kopyalanamadığı için 'kısır tohum1 olarak da tanımlanan bu tohumlar, 
başta domates olmak üzere, tarla, endüstri, yem ve çim tohumlan gibi çok sayıda sebzede 
kullanılan hibrit tohumunun yüzde 90'ı ithalatla karşılanmaktadır. 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tohumculukta geri kalmış Ülkeler, "tek kullanımlık' 
özelliği nedeniyle hibrit tohumlar üreten ülkelere bağımlı kalmaktadırlar. 

Sorular: 

SORU -1) Hibrit tohumlann insan sağlığına etkileri var mıdır? Bakanlık olarak bu konuda 
her hangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

CEVAP -1) Hibrit (melez) tohum; özel olarak seçilmiş ana ve babaların melezlenmesi sonucunda 
elde edilen, ana ve babadan çok Üstün, yeknesak, doğa ile barışık bir üründür. Hibrit çeşitler ana ve 
baba hatların iyi özelliklerine sahiptir. Verim ve kalite yönünden her ikisinden de üstündür, genetik 
bir mekanizma olan melez azmanlığı sayesinde yüksek verim ve kaliteye ulaşır. 

Hibrit tohumlar medyada yanlış tanıtıldığı gibi kısır değildir. Tekrar ekildiğinde tohum verir, ancak 
ana ve babaya dönüş sebebiyle verim ve kalite düşüp, yeknesaklığı bozulduğu için bir yıldan fazla 
ekilmesi önerilmez. 

Hibrit tohum kullanılarak elde edilen ürünlerin tüketilmesinde hiçbir sakınca görülmemektedir. 
Ancak genetiği değiştirilmiş (GDO) tohumlukların kullanılmasıyla elde edilen ürünlerin insan 
sağlığına nasıl etki ettiği hususu araştırma konusudur. 

SORU -2) Yerli tohumlann verimini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için herhangi bir 
çalışma yapılmakta mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? 

CEVAP -2) Ülkemizde Araştırma faaliyetleri 1926 yılında "Buğday Araştırma istasyonlarının" 
kuruluşu ile başlamıştır. 

1926-1970 arasında yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi (toprak işleme, ekim zamanı, tohum 
miktarı, gübre ve ilaç kullanımı vb) çalışmaları yürütülmüştür. 

Bu dönem içinde 1940'ardan başlayarak yerel populasyonlardan seleksiyon ile çeşit geliştirme 
çalışmaları yürütülmüş ve Sürak ekmeklik buğday, Kundura 1149 makarnalık buğday ve Tokak 
arpa çeşitleri bu dönem geliştirilen ve ülkemiz tarımına uzun süre hizmet eden çeşitler olmuştur. 
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Ülkemizin tohumculukla ilgili ilk kanunu olan ve 1963 yılında çıkartılan "Tohumlukların Tescil, 
Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun" la başlayan süreçten bu güne kadar toplam 1357 çeşit 
tescil edilmiştir. Bunlardan 773 tanesi (%57) Araştırma Enstitüleri, 62 tanesi (%5) Üniversiteler ve 
552 tanesi (%38) de özel Sektör tarafından tescil ettirilmiştir. Ancak özel Sektör tarafından tescil 
ettirilen çeşitlerin aşağı yukarı tamamı yurt dışında tescilli çeşitlerdir. 

Kamu Araştırma Enstitülerine ait çeşitlerden yaklaşık %50'si halen üretimde yer almaktadır. 
Üniversiteler tarafından geliştirilen çeşitler hemen hemen hiç yaygınlaşmamıştır, özel Sektör 
çeşitlerinin ise %30'luk bir kısmı üretimdedir. 

Bazı ürünlerde yurt dışına çeşit satar hale gelinmiştir. Tarımsal Araştırma Enstitülerimiz tarafından 
geliştirilen çeltik, ayçiçeği ve buğday çeşitleri Şili, İspanya, Bulgaristan, Azerbaycan, 
Türkmenistan gibi ülkelerde talep görmektedir. 

önümüzdeki dönemde Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen çeşitlerin TÎGEM ve 
özel Sektör'e devredilerek çeşitlerin daha hızlı yaygınlaşması ve daha geniş alanlara yayılması 
hedeflenmektedir. 

SORU -3) Hibrit tohumlarının ülkeye girmesini engelleyici ne tür bir çalışma 
içerisindesiniz? 

CEVAP -3) Bitkisel üretimde verimi etkileyen en önemli girdi tohumluktur. Bu da üstün nitelikli 
tohumluk kullanımıyla mümkündür. Hibrit tohumlar; erkencilik, yüksek verim, üniformite, değişik 
stres koşullarına dayanıklılık (tuzluluk, düşük veya yüksek sıcaklık), hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık vb. nedenlerden dolayı daha fazla tercih edilmektedir. 

Bakanlık olarak tohumluk ithalatındaki temel politikamız, öncelikle ihtiyaç duyulan tüm 
tohumlukların yurt içinde üretilen tohumluklardan temin edilmesi, temin edilemediği durumlarda 
ise belirli kurallar çerçevesinde ithalatla karşılanmasıdır. 

Ülkemizde Ayçiçeği ve sebze de çiftçilerimiz tarafından kullanılan sertifikalı tohumlukların % 85' i 
hibrit tohumluklardır. Ayçiçeğinde yurt dışından ebeveynleri getirilerek yurt içinde tohumluk 
üretime tabi tutulduktan sonra elde edilen hibrit tohumluklar ihtiyaç duyulan tohumlukların 
tamamını karşıladığı gibi önemli miktarda da ihraç edilmektedir. Bu bağlamda hibrit tohumlukların 
ülkemize ithalat yoluyla getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. 

ithalattaki temel hususlar; tohum ithal edecek kişi veya kuruluşların alt yapılarım yurt içi tohumluk 
üretimine dayalı olarak kurmuş ve bilfiil yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten kuruluşlar olması, 
ithal edilecek tohumlukların ise verim ve kalitesi yüksek, tüketici ve sanayicimizin kalite 
isteklerine cevap verebilen sertifikalı ve üstün vasıflı tohumluklar olmasıdır. Gerek ticari gerekse 
tohumluk üretim amacıyla ithal edilen tüm tohumluklar 5553 sayılı "Tohumculuk Kanunu"nun 
ilgili maddelerinde de yer aldığı gibi ülkemizde daha önce gerekli yerlerde denemelere alınmış 
araştırmaları tamamlanmış ve ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitler olmaktadır. Dolayısıyla 
ülkemizde kayıtlı olmayan hiçbir tohumluğa ithalat izni verilmemektedir. 

ithal edilen tüm tohumlukların ülkemizde geçerli olan 6968 sayılı "Zirai Karantina Kanunu"na 
uyularak gümrükte gerekli kontrolleri ve analizleri yapılmakta, hastalık ve zararlılar yönünden 
yurda girişinde problem olmayan sağlıklı tohumlukların ithalatına izin verilmektedir. Genetiği 
değiştirilmiş (GDO) tohumluklara ise ithalat izni verilmemektedir. Ayrıca bu tür tohumlukların 
ülkemizde üretimi ve ticareti de yasaktır 
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SORU -4) Hibrit tohumlan toprağın verimliliğini etkiliyor mu? Tarım Bakanlığı stratejik 
öneme sahip bu konuda toplumu bilinçlendirmek için bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

CEVAP -4) Hibrit çeşitlerin toprak verimliliği üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır 

SORU -5) Hibrit tohumlarını ithal ettiğimiz ülkeler bu tohumları satmıyoruz derse o zaman 
ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP -5) Ülkemizde, özellikle tarla bitkilerinde yurtiçi tarımsal üretimimizi karşılayacak kadar 
sertifikalı tohumluk üretimimiz mevcuttur. Son yıllarda tohumculuk sektörüne yapılan yatırımlar 
sonucu ülkemiz tohum ithal eden ve dışa bağımlı görünümden kurtulmaya başlamış; bunun 
neticesinde de yerli tohumluk kullanımı yıldan yıla artış göstermiştir. Ülkemiz son yıllarda 
aralarında tohumculuk konusunda ileri teknolojiye sahip ülkelerinde yer aldığı çok sayıda ülkeye 
sebze tohumluğu ihracatı yapmaktadır. 

SORU -6) Ülkemizde kullanılan tohumlar genellikle İsrail üretimi olup tamamen kısır 
tohumlar olarak bilinmektedir; alırsınız, ekersiniz, toplarsınız, ama seneye tekrar o tohumu 
kullanamazsınız bu bağımlılıktan kurtulmak için bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta 
mıdır? 
CEVAP -6) Genel itibariyle Sebze de ithalatı yapılmakta olan hibrit tohumlar "kısır tohum" 
değildir. Tekrar tohum alınabilir. Ancak, bu tohumların kullanılmasıyla alınan ürünlerin verim ve 
kalite düzeyinde azalma olması nedeniyle pazar değeri yoktur. Hibrit tohumculukta sadece ithalata 
bağımlı olunmaması için yerli tohumculuk kuruluşlarına AR-GE desteği verilmektedir. Bunun en 
somut örneği Kamu-Özel sektör işbirliğinin gerçekleştiği "Türkiye Fi Hibrit Yerli Sebze 
Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör işbirliği ProjesF'dir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Esas no : 7/8293 

Muğla ili Milas ilçemizde 21 Mayıs 2009 tarihinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle ilçemize 
bağlı Bahçeburun, Kızılcayıkık, Çukur, Kırcağız ve Köşk köylerindeki seralarda; çilek, mısır ve 
buğday tarlalarında zarar meydana gelmiştir. Bu bağlamda; 

SORU -1) Zarar tespiti yapıldı mı? Yapıldı ise zarar ne kadardır? 

SORU -2) Üreticimizin yüksek maliyete ve çeşitli zorluklara rağmen ekimini yaptığı ürünlere gelen 
bu zarar ne oranda karşılanacaktır? 

CEVAP 1-2) Tarım Sigortaları Kanununun (Kanun No:5363) 12' inci maddesine istinaden alınan 
31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14479 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile 2009 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte, yangın, heyelan, fırtına, 
hortum ve deprem ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda 
belirtilen risklere ilave olarak don riski, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları 
kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate 
alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır." 

Muğla İli genelinde düzenlenen toplam bitkisel ürün konusundaki 614 adet Devlet Destekli tarım 
sigortası poliçesinin 136 adedi Milas İlçesinde tanzim edilmiş olup; bu poliçelerin 10 tanesi 
Kırcağız ve Köşk köylerine aittir. 

Milas ilçesi ve ilgili Köylerde sera poliçesi düzenlenmemiş ve sisteme bildirilmiş herhangi bir 
bitkisel ürün ve sera hasan ihban mevcut değildir. Hasar ihban olmaması nedeniyle ekspertiz veya 
hasar ödemesi yapılamamıştır. 

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve Borç 
Ertelemesi ile ilgili 17' inci maddesinde belirtilen; " Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer 
alan riskler için tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 sayılı Kanundan 
yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır 

SORU 3) Daha önce bu tür zarar yaşayan üreticimize uygulandığı gibi faizli kredi uygulaması 
yapılırsa mağduriyet giderilmiş olmayacaktır. Faizsiz kredi verilmesi mümkün olacak mı? 

CEVAP -3) Mevcut mevzuatlar çerçevesinde faizsiz kredi uygulaması mümkün görülmemektedir. 

- 5 8 1 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

YAZILI SORU ÖNERGESİ ' 

önerge Sahibi: Ali Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Esas no : 7/8294 

TÜlK 2008 yılı verilerine göre Türkiye'nin yıllık et üretimi 482458 tondur. Sağlıklı beslenme için 
Türkiye'nin kişi başına kırmızı et tüketimi en az 8 kilodan 20 kiloya çıkartması gerekmektedir. 
Buda yaklaşık 1 milyon ton yeni et üretimi anlamına gelmektedir. Et üretimdeki açık, kaçak hayvan 
ve kırmızı et konusunda olumsuz bir tablonun ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. 
Türkiye'deki et tüketimini araştırmak üzere 6'sı Türk,' 4'ü yabancı 10 bilim adamından oluşan bir 
grup, 2 yıl süreyle bir araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmada, ülkemizde gıda hijyeni, sağlıklı 
beslenme ve et tüketimi konusunda var olan tablonun vahametini ortaya koyması açısından ilginç 
açıklamalar yer almaktadır. 
Araştırma grubun sözcülüğünü yapan Uludağ Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar 
yaptığı değerlendirmede; Türkiye'nin et tüketiminin yüzde 50'sinin kaçak olduğunu, etkin mücadele 
yapılmaması nedeniyle kaçak et tüketiminin yılda 7 milyar dolar zarar açtığını, insan sağlığının 
ciddi tehdit altında olduğunu, soya kıyması kullanımındaki artişm da önlenmesi gerektiğini yer 
vererek, eskiden köftenin hilesi katılan kafa kıymasıydı. Şimdi ise yemek üreten işletmeler suyla 
birleşince hacmi 4 kat artan soya kıymasını tercih ediyor diyerek, 27 Mayıs 2004 tarihinde gıda 
üretim tesislerinin denetim yetkisi Sağlık Bakanlığı'ndan alınıp Tarım Bakardığı'na devredilmesinin 
denetimleri zaafa uğrattığına, pek çok kasap ve marketlerde yasak olmasına rağmen açıkta hazır 
kıyma satıldığına dikkatleri çekti. 
Konuyla ilgili olarak.; 

SORU -1) 2002-2009 yıllan arasında toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı nedir? 

CEVAP -1) 2002- 2008 yıllan arasındaki toplam hayvan sayılan TUtK verileri esas alınarak 
aşağıda verilmiştir. TUÎK, 2009 yılı verilerini 2010 yayınlamaktadır. 

Yılı 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

B. baş Hayvan Sayısı (baş) 
9.924.575 
9.901.458 
10.173.246 
10.631.405 
10.971.880 
11.121.458 
10.946.239 

K. Küçük baş Hayvan Sayısı (baş) 
31.953.800 
32.203.214 
31.811.092 
31.821.789 
32.260.206 
31.748.651 
29.568.152 

Not: B.baş hayvan, sığır ve manda toplamı; k, baş hayvan, koyun ve keçi toplamıdır. 
SORU -2) Aynı yıllar arasında toplam et üretimi ve et tüketimi rakamlan ne olmuştur? 

CEVAP -2) 2002- 2008 yıllan kırmızı et üretim değerleri aşağıdadır. 

KIRMIZI ET ÜRETİMİ 
2002 420.595 ton 2006 438.530 ton 
2003 366.961 ton 2007 575.622 ton 
2004 447.153 ton 2008 482.458 ton 
2005 409.423 ton 
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SORU -3) 2002-2009 yıllan arasında toplara canlı hayvan ve et ithalatı ne olmuştur?, Hangi 
ülkelerden alınmış ve ne kadar ödeme yapılmıştır? 

CEVAP -3) Ülkemizde kurulu bulunan 100 baş ve üzeri kapasiteye sahip süt sığırcılığı 
işletmelerine, 5 yıl süreyle satmamaları şartıyla damızlık gebe düve ithalatı izni verilmektedir. 
Bu çerçevede;2002 -2008 yılları arasında A.B.D, Avustralya, Uruguay ve İsveç' den toplam 
16.481 baş damızlık gebe düve için ithalat izni verilmiştir. Aynı ithalat, 1995- 2002 yıllan arasında 
ise A.B.D., Almanya, İtalya ve Danimarka'dan toplam 114.766 baş olarak gerçekleşmiştir. 

SORU -4 ) 995-2002 yıllan arasında toplam et ve canlı hayvan ihracatı ne olmuştur? Aynı rakam 
2002-2009 dönemi için nasıl gerçekleşmiştir? Yıllara ve ülkelere göre dağılımı nedir? 

CEVAP -4) Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURKVET Bilgi Sisteminden 
edinilen verilere göre 2007-2009 yılları arası yapılan sığır eti ihracatı toplam 80002 kg olup, 
ihracatlar Azerbaycan ve Irak'a gerçekleştirilmiştir. 

SORU -5). Ülkemizin 1 milyon ton formızı et açığı olduğu da dikkate alınarak, hayvan sayısının 
arttınlması, dolayısıyla kırmızı et açığının kapatılması için, hayvancılık ve yem desteklerinin 
arttırılması yönünde bir çalışma var mıdır? 

CEVAP -5) Hayvancılık en önemli girdi olan kaba yem açığının kapatılabilmesi için, Bakanlar 
Kurulunun 2009/ 14850 Sayılı Kararı ile; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli 
kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilisi yapan üreticilere, üretim yaptıklan, yapay çayır-
mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise 
üretim yaptıklan yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılmaktadır. Yine 
aynı Karar kapsamında besi sığırcılığının gelişmesini sağlamak amacıyla; Taran Kredi Kooperatifi 
ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlannı Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık 
Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, 
Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, 
Hakkari, İğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, 
Tunceli ve Van İllerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır 
karkas ağırlığının beher kilogramı için ödeme yapılmaktadır. 

Hayvancılığı önemi çerçevesinde hayvancılık desteklerinin, toplam destek içindeki payı 2002 
yılında %4 civannda iken 2008 yılında %24' e çıkanlmıştır. Yine 2002 yılında 83 milyon TL olan 
hayvancılık destekleri 2008 yılında 1.3 milyon TL'ye çıkanlmıştır. 

SORU -6) Atıl durumda olan et ve et ürünleri entegre tesisleri sayısı nedir? Bu tesislerin toplam 
bedeli nedir? Kapalı olmalan nedeniyle oluşan gelir kaybı nedir? Bu tesisleri yeniden çalışabilir 
hale getirmek için ne tür önlemler alınacaktır? 

CEVAP -6) 24.06.2009 tarihi itibariyle Kırmızı Kombina sayısı 121 adet olup 6'sı kapalı, I. Sınıf 
Mezbaha sayısı 91 adet olup 6'sı kapalı, 2. Sınıf Mezbaha sayısı 22 adet olup 2'si kapalı, 3. Sınıf 
Mezbaha sayısı 422 adet olup 21M kapalı, Kanatlı Kombina sayısı 78 adet olup 10'u kapalı ve 
Kanatlı Kesimhane sayısı ise 16 adet olup l'i kapalıdır. 

SORU -7) Kaçak et tüketiminin yılda 7 milyar dolar zarar açtığı göz önüne alındığında, bu 
kaynağın hayvancılığımız lehine kullanılması neden mümkün olamamaktadır? 
SORU -8) Hayvancılık ve kırmızı et üretiminde ülkemizin potansiyelinin kullanılması halinde kaç 
kişiye iş olanağı sağlanacaktır? 
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SORU 9) Toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçak etle mücadele konusunda alınan 
önlemler nelerdir? 2002-2009 yılları arasında yakalanan ve imha edilen kaçak et miktarı ve illere 
göre dağılımı nedir? 

CEVAP 7-8-9) Güneydoğu ve Doğu Bölgelerimizde sınırlarımız uzundur, coğrafi yapı kontrolü 
zorlaştırmaktadır. Komşu ülkelerin sınır güvenliği yetersizdir ve sınır komşularımızdaki fiyatlar 
hayvan girişlerini cazip kılmaktadır. Ayrıca vatandaş ve personel zaafları ve feodal yapı ile olan 
ilişkiler nedeniyle kontrol ve denetim işleri aksayabilmektedir. Yeni hazırlanan Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu konuyla ilgili daha da caydırıcı önlemler 
planlanmıştır. 

Ticaret borsaları ve hayvan pazarlarında denetim ve kontroller arttırılmıştır. Mezbaha ve 
kombinalarda kulak kupesiz ve belgesiz hayvan kesimini Önleyici tedbirler alınmıştır. Sınır 
illerimize personel takviyesi devam etmektedir. 

Sımr illerimizdeki personelin kontrol ve eğitimi amacıyla Bakanlığımızdan personel 
görevlendirilmesi yapılmaktadır. 

Hayvan kaçakçılığı konusunda zaman zaman Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşların katılımı ile toplantılar 
gerçekleştirilmektedir. 
Sımr illerimizde Bakanlığımız koordinesinde il Valileri, Jandarma Komutanları, Emniyet 
Müdürleri, Tarım İl Müdürleri ve diğer görevlilerin katıldığı toplantılarda konunun önemine dikkat 
çekilmiş, mevcut durum ve yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır. 

Polis ve Jandarma ile yapılan yol kontrollerine Bakanlığımız elemanları da katılmıştır. 
Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre, sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla sokulmak istenilen ve 
yakalan canlı hayvan sayılan: 

Sınırlarda Yakalanan Canlı Hayvanlar ve et miktarları 
2002-2004 yıllan itibari ile yurdumuza sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla sokulmak istenilen 
1127 büyükbaş, 151 küçükbaş, 17 tektırnaklı hayvan ve 3934 kg et, 
2005 yılında 215 büyükbaş, 930 küçükbaş hayvan, 3 at ve 519 kg. et, 
2006 yılında 201 büyükbaş, 1440 küçük baş hayvan, 
2007 yılında ise 1154 büyükbaş hayvan 
2008 yılında ise 744 adet büyükbaş ve 1.283 adet küçükbaş hayvan yakalanmış ve gerekli yasal 
işlem yapılmıştır. 
SORU -10) Gıda üretim tesislerinin denetlemesinde yaşananlan da dikkâte alarak, bu yeniden 
Sağlık Bakanlığına verilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP -10) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri ile 
toplu tüketim yerlerinin gıda güvenliğine yönelik denetim ve kontrolleri, 5179 sayılı "Gıda 
Kanunu" ve ilgili Yönetmelik" esaslan gereğince Bakanlığımız îl Müdürlükleri tarafından, gıda 
üretim zincirinin tüm aşamalannda risk esasına göre belirlenmiş uygun sıklıklarda büyük bir 
titizlikle yapılmaktadır. Yapılan denetim ve kontrollerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk 
durumunda olumsuzluğa sebep olan firma ve ürünlere yönelik olarak mevzuat gereği yasal işlem 
uygulanmaktadır. 
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152.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, bir milletvekiline THK'nin Uçuş Eğitim Okulunda 
ayrıcalık sağlandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8295) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 18.05.2009 

ÖZER 
illetvekili 

Türk Hava Kurumu Türkkuşu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden 
"Uçuş Eğitim Okulunda" Ücretli pilotluk eğitimi verilmektedir. Pilot olabilmek için 18 aylık 
temel eğitim alması gereken adaylar çok ciddi saat ücretleri ödeyerek zorlu bir eğitim 
sürecinden geçirilmektedir. AKP Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen'in de Etimesgut'ta 
bulunan Türkkuşu Genel Müdürlüğüne bağlı Uçuş Eğitim Okuluna kayıt yaptırdığı bilgisine 
ulaşılmıştır. Ayrıca Sayın Tüzmen'e uçuş eğitimlerinde ayrıcalık tanındığı da tarafıma 
iletilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1-Uçuş Eğitim Okulunda verilen Pilotluk Eğitiminin saat ücreti ne kadardır? 

2-AKP Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen yukarıda adı geçen uçuş okula kaydını ne zaman 
yaptırmıştır? Eğitim bedeli olarak ne kadar ödeme yapacaktır? 

3- Tüzmen kurumda eğitim alan öğrencilerle beraber mi eğitilmektedir yoksa Tüzmen'e 
eğitim birebir mi verilmektedir? 

4-Tüzmen adı geçen kurumda eğitim almaya başlamadan önce diğer öğrencilerin eğitimleri 
saat kaçta başlayıp kaçta bitmekteydi? 

5- Tüzmen'in adı geçen kurumda eğitim almaya başlamasından sonra diğer öğrencilerin 
eğitimleri saat kaçta başlayıp kaçta bitmektedir? 

6-Tarafıma iletilen bilgiler doğrultusunda kurum tarafından Tüzmen'e sağlanan ayrıcalığın 
nedeni kendisinin Milletvekili olmasından mı kaynaklanmaktadır? 

-585 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı -.B.11.0.SGB.0.10.01.610.01// b o ^ 
Konu :Bursa Milletvekili Sayın 

Abdullah ÖZER'in 
yazılı soru önergesi. 

13 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0..10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER'in 7/8295 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu' 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDULLAH ÖZER'İN 
7/8295 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türk Hava Kurumu Türkkuşu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine 
devam eden "Uçuş Eğitim Okulunda" ücretli pilotluk eğitimi verilmektedir. Pilot 
olabilmek için 18 aylık temel eğitim alması gereken adaylar çok ciddi saat ücretleri 
ödeyerek zorlu bir eğitim sürecinden geçirilmektedir, AKP Mersin Milletvekili 
Kürşat Tüzmen'in de Etimesgut'ta bulunan Türkkuşu Genel Müdürlüğüne bağlı Uçuş 
Eğitim Okuluna kayıt yaptırdığı bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca Saym Tüzmen'e uçuş 
eğitimlerinde ayrıcalık tanındığı da tarafıma iletilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

SORULAR: 

1-Uçuş Eğitim Okulunda verilen Pilotluk Eğitiminin saat ücreti ne kadardır? 

2-AKP Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen yukarıda adı geçen uçuş okula 
kaydım ne zaman yaptırmıştır? Eğitim bedeli olarak ne kadar ödeme yapacaktır? 

3- Tüzmen kurumda eğitim alan öğrencilerle beraber mi eğitilmektedir yoksa 
Tüzmen'e eğitim birebir mi verilmektedir? 

4- Tüzmen adı geçen kurumunda eğitim almaya başlamadan önce diğer 
öğrencilerin eğitimleri saat kaçta başlayıp kaçta bitmekteydi? 

5- Tüzmen'in adı geçen kurumda eğitim almaya başlamasından sonra diğer 
öğrencilerin eğitimleri saat kaçta başlayıp kaçta bitmektedir? 

6-Tarafima iletilen bilgiler doğrultusunda kurum tarafından Tüzmen'e sağlanan 
ayrıcalığın nedeni kendisinin Milletvekili olmasından mı kaynaklanmaktadır? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere, Türk Kuşu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Türk Hava 
Kurumu, Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak için 16 Şubat 1925'de Atatürk'ün 
emriyle kurujrtiuş bir dernek olup, derneğin faaliyetleri içişleri Bakanlığı tarafından 
denetlenmektedir. 
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755.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü 'nün, turist taşımacılığı yapan işletmelerin sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8297) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı Yıldırım tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.26.05.2009 

^ I t t i s n ü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Turizm sezonunun açılması ile birlikte Antalya*da turist taşımacılığı alanında 
yoğunluk artarken, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yetki belgesi sorunu 
yaşadıkları kamuoyuna yansımaktadır. 

Bu kapsamda; 

1- Turizm sektörünün önemli ayaklarından biri olan kara taşımacılığının, 
özellikle D2 yetki belgesi kapsamında sözleşmeli taşıt sayısı konusunda 
getirilen sınırlama ile ilgili şikayetlerinden haberdar mısınız? Sorunun çözümü 
için hangi adımlar atılmış, hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2- Ağırlıklı olarak turizm sezonunda çalışan taşımacılar için bir özmal 
taşıtla birlikte çalıştırabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısının 2'ye indirilmesinin 
nedeni nedir? Sözleşmeli taşıt sayısının 5'e çıkarılması talepleri dikkate 
alınacak mıdır? 

3- Araç kartı başvuru işlemlerinin hızlandırılması ya da başvurunun 
sonuçlanması aşamasına kadar araçlara geçici kartlar verilmesi gibi çözümler 
geliştirilecek midir? 

4- Ülkemiz için büyük önem taşıyan turizm sektörünün taşımacılık 
ayağının sorunlarının çözümü, sezon bitmeden gerçekleştirilecek midir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Şayi :B.l 1.0.SGB.0.10.01.610.01/(6°^ 
Konu :Antalya Milletvekili Sayın 

Hüsnü ÇÖLLÜ'nün 
yazılı soru önergesi. 

13 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün 7/8297 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

JınairYILDlRI 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ'NÜN 
7/8297 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Turizm sezonunun açılması ile birlikte Antalya'da turist taşımacılığı alanında 
yoğunluk artarken, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yetki belgesi sorunu 
yaşadıkları kamuoyuna yansımaktadır. 

Bu kapsamda; 

SORULAR: 

1- Turizm sektörünün önemli ayaklarından biri olan kara taşımacılığının, 
özellikle D2 yetki belgesi kapsamında sözleşmeli taşıt sayısı konusunda getirilen 
sınırlama ile ilgili şikayetlerinden haberdar mısınız? Sorunun çözümü için hangi 
adımlar atılmış, hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 

2- Ağırlıklı olarak turizm sezonunda çalışan taşımacılar için bir özmal taşıtla 
birlikte çalıştırabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısının 2'ye indirilmesinin nedeni nedir? 
Sözleşmeli taşıt sayısının 5'e çıkarılması talepleri dikkate alınacak mıdır? 

3- Araç kartı başvuru işlemlerinin hızlandırılması ya da başvurunun 
sonuçlanması aşamasına kadar araçlara geçici kartlar verilmesi gibi çözümler 
geliştirilecek midir? 

4- Ülkemiz için büyük önem taşıyan turizm sektörünün taşımacılık ayağının 
sorunlarının çözümü, sezon bitmeden gerçekleştirilecek midir? 

CEVAPLAR: 

D2 yetki belgesi kapsamında karayolu ile yapılan tarifesiz yolcu 
taşımalarındaki özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıt 
kaydedilmesi hususu, seyahat firmalarının üye olduğu dernekler, Bakanlığımıza 
intikal eden bu konudaki öneri ve şikayetler dikkate alınmak suretiyle bu sektörün 
ihtiyacına binaen düzenlenmiştir. 

Karayolu taşımacısı firmanın özmal taşıt sayışma istinaden çalıştırdığı 
sözleşmeli taşıt sayısının 2 katını geçmemek şeklindeki kısıtlamalı sözleşmeli taşıt 
kaydedilmesinin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin 
gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği 
sağlamak; pazara giriş şartlan ile bu faaliyetlerde bulunanların, yolcuların, 
çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; denetimin ve 
mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu hususta 
sözleşmeli taşıt sayısının artırılması mümkün bulunmamaktadır. 

öte yandan, karayolu taşıma mevzuatı gereğince yetki belgesi alan taşımacı 
firmaların taşıt ilave işlemleri aynı gün içerisinde elektronik ortamda yapılmaktadır. 
Bu nedenle, taşıt ilavesi talebinde bulunan firmalara bir gün veya yarım gün 
içerisinde geçici taşıt kartı verilmesijpümkün bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızca, k^yo lu île, yfelcu taşımacılığı konusunda sivil toplum 
kuruluşları, sektör temsî&ife$J W\taşımacı işletmeleri ile istişare ve iletişimler 
sürdürülmekte ve sektölün görüş W önerileri doğrultusunda gerektiğinde mevzuat 
güncellemeleri yapılmaktadır. .) 
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154.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu 'nun, Batum uçak seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8299) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Metin ARİFAĞAOĞLU 
Artvin Milletvekili 

15.03.2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan:hükümeti'arasında 
Batum uluslar arası havalimanını ortak kullanılmasına dair kanun çıktıktan sonra Aralık 2007 
de pasaportsuz İstanbul Batum seferleri başlamıştır. Daha sonra Ankara -Batum uçuşları ile 
ilgili çalışma yapıldığı ve.uçuşların en kısa sürede gerçekleşeceği söylenmesine rağmen bu 
seferler hala başlamadı. Bu bağlamda; 

l.Ankara-Batum uçuşları ne zaman başlayacak? 
2.İstanbul -Batum seferleri hiç değilse haftada iki gün Ankara aktarmalı yapılamaz mı? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/*6ol 
Konu : Artvin Milletvekili 

Sayın Metin Arifağaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

13 TEMMUZ 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.(jo.02-13837 sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Metin Arifağaoğlu'nun 7/8299 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN ARİFAĞAOĞLU'NUN 
7/8299 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

15.03.2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti 
arasında Batum uluslar arası havalimanını ortak kullanılmasına dair kanun çıktıktan 
sonra Aralık 2007 de pasaportsuz İstanbul Batum seferleri başlamıştır. Daha sonra 
Ankara-Batum uçuşları ile ilgili çalışma yapıldığı ve uçuşların en kısa sürede 
gerçekleşeceği söylenmesine rağmen bu seferler hala başlamadı. Bu bağlamda; 

SORULAR: 

1- Ankara-Batum uçuşları ne zaman başlayacak? 

2- İstanbul-Batum seferleri hiç değilse haftada iki gün Ankara aktarmalı 
yapılamaz mı? 

CEVAPLAR: 

Türkiye ile Gürcistan arasında Batum Uluslararası Havalimanının Ortak 
kullanılmasına dair yapılan anlaşma çerçevesinde, sözkonusu havaalanı iki ülke 
arasındaki sivil hava trafiği hizmetine sunulmuş olup, ticari hava taşıma işletmeleri 
tarafından uçuş planlanması beklenmektedir. Bir başka ifadeyle, herhangi bir hava 
taşıma işletmesi tarafından Ankara-Batum parkurunda sefer yapılması talebine, ilgili 
mevzuat kapsamında Bakanlığımız tarafından gerekli kolaylıklar gösterilecektir. 

öte yandan, THY Anonim Ortaklığının dışhat seferlerinin merkezi İstanbul 
olup, sözkonusu seferlerin İstanbul' dan düzenlenmesi ile gerek iç gerekse dış 
noktalardan sağlanan bağlantılar ile hatlardan elde edilebilecek katkı 
arttmlabilmektedir. Dışhat noktalara İstanbul dışında başka bir noktadan direkt sefer 
düzenlenebilmesi için direkt seferin verimli bir şekilde icra edilebilmesine imkan 
sağlayacak yolcu potansiyelinin bulunması gerekmektedir. İstanbul - Batum hattı 
daha büyük bir potansiyel olmasına rağmen yolcu doluluk oranlan (Mayıs itibariyle 
%46,8) henüz tatmin edici seviyeye ulaşmamıştır. Bu bakımdan direkt sefer 
düzenlenecek seviyede yolcu potansiyeli öngörülmediğinden Ankara-Batum seferi 
ekonomik görünmemektedir. 

Ayrıca, mevcut durum itibariyle Ankara - Batum yolcuları, Ankara - İstanbul 
arasında yapılmakta olati sı|o$eferier sayesinde, uygun bekleme süreleri ile Batum' a 
seyahat edebilmektedir! 
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155.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT Türk'ün bazı hizmetlerini yürüten ajansa, 
TRT-2 'de yayınlanan bir programa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8303), (7/8304) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunu saygılarımla arz ederim. 

^Ali Rıza ÖZTÜRK 
Mersin Milletvekili 

1. Türkiye'nin en büyük televizyon kuruluşu olan Devlet kanalı' TRT, 
olağanüstü imkanlarına rağmen TRT TÜRK'ün kurulumu ve yayımını neden özel bir 
ajansa vermiştir? 

2. TRT TÜRK'ün kurulum, yayın ve program hizmetlerini yürüten One Ajans ne 
zaman kurulmuştur? Sahibi ve ortakları kimlerdir? 

• 3. TRT, TRT TÜRK'ün harcamaları için şimdiye kadar One Ajans'a ne kadar 
para ödemiştir? 

4. One Ajans'ın ortakları arasında TRT Genel Müdür Yardjmcısı Zeynel 
KOÇ'un bir yakını var mıdır? 

5. TRT'nin bir önceki yönetim kurulu üyesi Ali ALP'in, One Ajansla direkt ya da 
endirekt bir bağı var mıdır? 

6. TRT TÜRK'te program yapan sunucu ve gazetecilere ne kadar ücret 
ödenmektedir? TRT TÜRK'ün sunucularına şimdiye kadar 600 bin dolar ödendiği 
bilgisi doğru mudur? 

7. TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeynel KOÇ'un geçmişte müsteşar 
yardımcılığını yaptığı eski bir bakanın One Ajansla bir bağı var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza ÖZTURK 
Mersin Milletvekili 

25 Mayıs 2009 Pazartesi günü TRT 2 ekranında yayınlanan "Medya Müfettişi" 
adlı programda Zaman Gazetesi Brüksel Muhabiri'nin ne kadar başarılı gazeteci 
olduğu anlatılırken, CHP sert sözlerle eleştirildi. 

Bu durumda; 

1. Devlet televizyonu TRT, hangi gerekçeyle bir gazeteyi ve muhabirini 
savunma ihtiyacı duyuyor? 

2. Programı yapan kişiler Anamuhalefet Partisi CHP nin devlet televizyonunda 
eleştirisine göz yumarken, neden CHP sözcülerine bağlanma ihtiyâcı (kıymadı? 

3. Devlet televizyonu TRTde, CHP'yi eleştirip*Zaman Gazetesi'ni savunmak 
TRTnin görevleri arasında mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sfiyı : B.02.0.002/031/Oİ34 <Lf /06/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 15.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 
b) 25.06.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2377 sayılı yazı. 
c) 25.06.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2376 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8303 ve 7/8304 esas sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, 
Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 
ilgi (b) ve (c) cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) ve (c) yazı • 
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İp 
TÜRKİYE RADYO^TEİEVÎZYON KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.022.TRT.0.61.00.00/O.ao.BLı-53» %ŞJ.kj2QW 
Konu: 7/8303 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0221 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün vermiş olduğu 7/8303 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1,2- TRT TÜRK Kanalının kurulumu ve yayım Kurumun kadrolu veya sözleşmeli 
personeli tarafından yürütülmektedir. 

3,4,5- TRT, TRT TÜRK'ün harcamaları için şimdiye kadar One Ajans'a hiçbir ödeme 
yapmamıştır. TRT Kurumu, One Haber Ajansı'na sadece yaptığı programların bedelini 
ödemiştir, 

6,7- TRT TÜRK'e program yapan değişik sunucu ve gazetecilere bölüm başı 100 TL 
ile 1.500 TL arası ücret ödenmektedir. Haziran 2009 sonu itibariyle ödenen toplam bedel: 
78.700.00 TL'dır. 

Arz ederim. 

< ^ - ^ e t ^ Y / U N C U 
Genel MMÜrV • / 
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TÜRKIYE RADYO-TELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/oe)o.oq-.23:K» ^ . A . / 2 0 0 9 
Konu: 7/8304 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

tlgi: 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0221 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün vermiş olduğu 7/8304 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görevleri 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiştir. Söz konusu program 
medyanın eşit ve tarafsız olmasına katkı sağlamak amacıyla yayma başlamış olup, medyada 
yer alan ve kamuoyu tarafindan da görülen haberleri günlük yayınında ele almaktadır. 
22.05.2009 tarihli yayınında da "Medyada dış temsilciliklerimizin Türkiye'nin tamumda ne 
kadar etkin" olduğu konusu işlenmiştir. 

2,3- Programı yapanlar tarafindan savunma yapılmamış, ilgili gazetecinin diğer 
Brüksel muhabirleri tarafından çalışmaları sorgulanmış ve kendisine söz hakkı verilmiştir. 

Arz ederim. 
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156.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdür Yardımcısının kullandığı 
mekanlardaki tadilata, 

TRT-5 Anadolu isimli bir kanal açılıp açılmayacağına, 

TRT Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı atölyelerinin stüdyoya dönüştürülmesine, 

TRT'nin taşeron firmalardan hizmet alımına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8305), 
(7/8306), (7/8307), (7/8308) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARI"NÇ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

fuharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1- TRT Genel Müdür Yardımcılarından Zeynel Koç'un kullandığı oda, toplantı salonu ve 
sekreter odasında (521-525 ve 527 numaralı odalar) 2009 yılında herhangi bir tadilat 
ya da tamirat yapıldı mı? 

2- Bu tadilat, tamirat çalışması hangi tarihte yapıldı? 
3- Bu çalışma Kurum olanakları (personel-malzeme) ile mi yapıldı? 
4- Tamirat ve tadilat çalışmaları Kurum olanakları ile yapılmamış ise ihale açıldı mı? 
5- Onarım çalışması kapsamında ne yapıldı, bu çalışma için kaç lira harcandı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

ıarrem ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

1- TRT-5 Anadolu isimli bir televizyonun açılması yönünde bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

2- Bu kanal hangi tarihte açılacaktır? 
3- Bu kanalın hedef kitlesi kimlerdir ve yayın içeri ne olacaktır? 
4- Bu kanalın hedef kitlesi ve yayın içeriği belirlenirken herhangi bir araştırma yapılmış 

mıdır, bu araştırma kimler tarafından ve hangi konularda yapılmıştır? 
5- TRT-5 Anadolu kanalının yayın merkezi ve yayın yeri neresidir? 
6- Bu kanalın yayınlarını yapmak üzere Ankara'da yayın yapan Ostim TV veya Ankara 

merkezli yerel bir XV kanalı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? 
7- Yapılmış ise bu anlaşmanın kapsamı nedir? 
8- Bu anlaşma karşılığında ne kadar ücret ödenecektir? 
9- Bu kanalın yayınları TRT personeli (teknik-idari-yaym) tarafından mı yoksa Ostim 

TV veya Ankara merkezli yerel bir TV kanalının personeli.tarafından mı yapılacaktır? 
10-TRT'nin binalarından -stüdyolarından ve Kurum personeli tarafından yapılmayan bir 

yayına TRT adına vermek doğru mudur? 
11-TRT özel televizyon kanalları ile (STV-Mehtap TV vb) anlaşarak benzer yayınlarım 

çoğaltmayı düşünüyor mu? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent AR1NÇ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

luharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1- TRT-Türk yayınları için eski adıyla Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı 
atölyelerinin stüdyoya dönüştürülmesi-için kaç ihale (inşaat-teknik) açılmıştır? 

2- Bu ihalelere hangi firmalar teklif vermiş ve ihaleyi hangi şirketler almıştır? 
3- Bu ihalelerin (her biri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sözleşme bedelleri kaç liradır? 
4- Bu ihalelerden iptal edilen olmuş mudur? tptal edilen ihale varsa iptal gerekçesi nedir? 
5- Yapılan stüdyonun içinde 4 sütunun bulunması normal midir? 
6- Türkiye'de ya da dünyada içinde 4 sütun bulanan bu büyüklükte başka bir stüdyo var 

mıdır? 
7- 7 Kasım 2008 tarihinde AR-ÎM atölyelerinin stüdyo yapılması için tutulan tutanağın 

altına imza atanlardan Adnan Süer 26 Şubat 2009 tarihinde bu stüdyoların sütunlar 
nedeniyle ihtiyaca cevap veremediği gerekçesiyle yeni stüdyo yapılması için TRT 
Genel Müdürü'nden olur almış mıdır? • 

8- Bu stüdyoların yapımı için ilgili mercilere gerekli müracaatlar yapılmış ve tadilat için 
izin alınmış mıdır? 

9- Bu stüdyo inşaatının kaçak olduğu gerekçesiyle Çankaya Belediyesi îmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş bir tutanak var mıdır? 

10-AR-lM binasında yapılacak tadilatlar için neden izin alınmamıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

luharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1- TRT merkez ve taşra teşkilatında hangi hizmetler (yapım-yayın-teknik) taşeron 
firmalardan alınmaktadır?, 

2- Bu hizmetlerden hangileri TRT'nin asli görev / hizmetlerindendir? 
3- Program, haber, yapım, yayın, teknik alanlarında çalışan taşeron firma elemanlarının 

teknik ve mesleki yeterlikleri kimler tarafından, hangi kriterlere göre ölçülmektedir? 
4- Taşeron şirket çalışanlarına ne kadar ücret ödenmektedir? 
5- Aynı işi yapan kadrolu personel ile taşeron şirket elemanları .arasında ne kadar ücret 

farkı vardır? 
6- Bu uygulamanın TRT'nin program, haber, yayın gibi tüm asli görev ve hizmet 

alanlarına yayılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.O2.O.OO2/O31/D.2A0 ö?/07/2009 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : a) 15.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazı. 
b) 25.06.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2375 sayılı yazı. 
c) 01.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2445 sayılı yazı. 
d) 25.06.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2374 sayılı yazı. 
e) 25.06.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2373 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8305, 7/8306, 7/8307 ve 7/8308 esas sayılı yazılı soru önergeleri 
ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nden alman ilgi (b), (c), (d), (e) cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

) / Bülent ARINÇ / 
ı Devlet Bakanı ve/ 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b), (c), (d) ve (e) yazılar 
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TÜRKIYE RADYCVTELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / OÖO.©<4 -QSftS <?.£./.^.../2009 
Konu: 7/8305 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0220 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin vermiş olduğu 7/8305 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1,2,3,4- Kurumumuz Genel Müdür Yardımcısı Zeynel KOÇ'un kullandığı makam 
odası, toplantı odası ve sekreter odasında 10.04.2009-16.04.2009 tarihleri arasında tadilat ve 
tamirat çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında, yaklaşık maliyet belirlendikten sonra 
farklı firmalardan teklif alınarak, en düşük teklifi veren firmaya Kamu İhale Kanununun 22. 
Maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin ile yaptırılmıştır. 

5- Onarım çalışması kapsamında 1990 yılından bu yana hiçbir tadilat yapılmayan bu 
mekânlarda, son derece yıpranmış, hijyenik olmayan ve kötü görünümlü halı kaplı döşemenin 
yemlenmesi, WC-lavabo yapılması, yıpranan kalorifer kaşlarının üst panellerinin 
değiştirilmesi, dikey perde, perfore asma tavan yapılması ile ilgili tadilatlar için 22.450.- TL 
(KDV hariç) ödeme yapılmıştır. 

Arz ederim. 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/OS!»O.oU-. SLkUS i../.3:./2009 
Konu : 7/8306 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0220 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/8306 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1,2- TRT 5 ANADOLU isimli televizyon kanalının açılması yönünde bir çalışma 
bulunmaktadır. 

3- Bu kanalın hedef kitlesi geneldir. Yayın içeriği TRT tarafından hazırlanmış ya da 
hazırlanmakta olan belgesel, drama, dizi, müzik programlan ve haberler ile yerel ve bölgesel 
televizyonlar tarafından hazırlanacak olan belgesel, müzik, haber ve sohbet programlarından 
oluşacaktır. Ayrıca, TRT tararından merkezde hazırlanacak bazı canlı programlara yerel ve 
bölgesel televizyonlar tarafından katılım sağlanacak, herhangi bir sorun üzerine ülkemizin 
dört bir yanındaki vatandaşların fikirlerinin ekrana gelmesi mümkün olacaktır. 

4- Bu strateji belirlenirken, kanala dahil olmak isteyen yerel ve bölgesel 
televizyonların yetkilileri ile toplantılar düzenlenmiştir. Kanalın resmi açılışından sonra gerek 
izlenme oranları ve gerek izleyici tepkileri üzerine ayrıca değerlendirme yapılacaktır. 

5,6,7,8,9- Kanalın yayın yeri Ankara'dır. Kanalın kurulması için Yerel ve Bölgesel 
Televizyonlar Birliği YBTB ile bir protokol imzalanmıştır. 

10- Yayın içeriği, programlar ve bunların yayın saati ve yerel kanalların hangi 
program ile hangi şuurlar içerisinde program üreteceği hususu kanal koordinatörünün 
sorumluluğu altındadır. 

11- TRT 5 Anadolu kanalı bünyesinde yer alacak kanalların, Yerel ve Bölgesel 
Televizyonlar Birliği üyesi olması gerekmektedir. 

Arz ederim. 

Genel MüdjTrV. / 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVIZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/o^.oU-J** :^ •?£/.£. ../2009 
Konu : 7/8307 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

tlgi: 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0220 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin vermiş olduğu 7/8307 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- TRT Türk yayınları için eski adıyla Araştırma İmalat Dairesi Başkanlığı 
atölyelerinin stüdyoya dönüştürülmesi için tek inşaat ihalesi açılmıştır. 

2- 12 firma ihale dosyası satın almış, 8 firma ihaleye katılmış ihaleye geçerli teklif 
veren 6 firmadan en düşük fiyatı veren Balıkçıoğlu Mobilya Tasarım Dekorasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ihaleyi almıştır. 

3,4- BALIKÇIOĞLU Mob. Tas. Dek. San. ve Tic. A.Ş. ile 3.087.360,80TL bedel ile 
sözleşme imzalanmıştır. İptal edilen inşaat ihalesi yoktur. 

5,6- Stüdyo, haber program stüdyosu olup, programın işlevi gereği, tek kişilik haber 
veya 3-4 kişilik konuk programı ve spor haberi şeklinde, birbirinden ayrı 3 çekim seti olacak 
şekilde planlanmıştır. Her bir sette kamera çekimleri ayrı ayrı olacağından kolonlar setler 
arası ayırıcı eleman olarak değerlendirilmiş ve bazen de fon olarak kullanılabileceği 
düşünülmüştür. 

7- TRT-Avaz Kanal Koordinatörü Adnan Süer, stüdyoyu kolonlar nedeniyle değil 
küçük bulduğu için, TRT Avaz Stüdyosunun Devamlılık Stüdyoları Binasının bodrum katoda 
yapılmasının uygun olacağı görüşünü ifade etmiş olup, bu doğrultuda konu ilgili daire 
başkanlıkları ile koordine edilerek, Genel Müdür Olur'u alınmıştır. 

8,9- Bu yerler; 3194 sayılı İmar Kanununun 26.maddesi gereğince alınan Yapı 
Ruhsatına tabi olarak inşa edilmiştir. 

10- AR-İM binasında yapılan tadilatlar statik yapıyı bozmadan yapılan bir 
düzenlemeden ibaret olup, tadilat ruhsatı için yetkili belediyeye gerekli başvuru yapılmıştır. 

Arz ederim. 

^ ^ n ^ k ^ Y U N C l f ] 
Ge^fJ^üdürV. 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVtZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 /oç»o.oi< - j m 3 -ŞŞ./.^../2009 
Konu: 7/8308 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

îlgi: 17/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0220 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin vermiş olduğu 7/8308 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- Kurumumuz, ihtiyaç duyması halinde teklif edilen program önerilerinden 
komisyonların uygun bulduğu projeleri dışarıdan temin edebilmektedir. 

2,3,4,5- Kurumumuz Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri yapmaktadır. 
Dışarıdan program teklifleri, ilgili komisyonlarda teknik, estetik, içerik ve bütçe açısından 
değerlendirilmektedir. Kurumumuz taşeron şirket çalışanlarına para ödememektedir. 
Dışarıdan program temin edildiğinde programın komisyonca belirlenmiş ücreti yapımcı 
firmaya ödenmektedir. 

6- Kurumumuzun yıllardır süregelen program temini yöntemlerinde bir politika 
değişikliği bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
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157.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı yönetimi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın 
cevabı (7/8309) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

3294 sayılı yasanın amacı; "fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, sosyal 
güvencesi olamayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul 
edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir 
dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
teşvik etmektir."Şekliyle tanımlanmış ve bu amacı gerçekleştirmek için ilgili yasada 
belirlenen kurum, kuruluşlar oluşturulmuştur. 

İlgili yasa doğrultusunda oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 
• mütevelli heyetleri bazı il ve ilçelerde yasaya ve genelgelere uygun oluşturulmadığı veya 
oluşturulan mütevelli heyetlerindeki bazı üyelerin kendi siyasi düşüncesi.doğrultusunda veya 
kendi çıkarları için vakfın kaynaklarının kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır. ••. 

Son yerel seçimlerde, AKP'nin kendi içinde oluşturmuş olduğu temsil organlarının 
(Kolların) yapmış oldukları çalışmalarda, kamuya ait yardım kuruluşlarının yardım 
dağıtımlarını etkilemek ve görevlilere baskı yaparak yardım alanların oylarını etkilemek 
istedikleri görülmüştür. 

Kısacası yasanın amacında belirtilen; "fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda 
bulunan vatandaşlar" istismar edilmiştir. 

Bu yanlış uygulamalardan gazetelere yansıyan birçok örnekten bir tanesi; İstanbul, 
Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakffnın yardım paralarım 
Gaziosmanpaşa ilçesi AKPMi Belediye Başkanının (seçimlerde AKP'den yeniden aday olan 
ve seçilen kişi) isminin yazılı olan kâğıtlara yazılarak ve Kaymakamın bilgisi dahilinde 
dağıtılmasını, kamuoyu basın yolu ile öğrenmiştir. 

10 Mayıs 2009 Pazar günkü Milliyet Gazetesinde çıkan bir haberde "Belediye 
Başkanı antetli kağıt benzeri başka firmalara ait bloknotlar, promosyon amaçlı olarak değişik 
kurum ve kuruluşlara da bırakılmış. Ancak yardımlar, bu bloknotlara göre değil. Vakfın 
noter tasdikli karar defterine ver alan kişilere yapılmıştır." AKP antetli yardım için 
soruşturma açtıklarını ve bu doğrultuda Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Mütevelli Heyetinin kararı ile Vakıf Müdürü Aydın MERT'İN tş akdinin feshedildiğini 
kaydetti ancak nedenini açıklamadı, ifadesi yer almıştır. Bu ifade ile yapılan yardım ve 
şeklinin usulsüz olmadığı söylenmek istense de bu doğrultuda yapılan soruşturmada sadece 
Vakıf Müdürü Aydın MERT'İN Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından sebep göstcrilmeksizin iş 
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akdinin fesih edilmesi Hükümetin seçim öncesi "siyasi rüşvet" iddialarına karşı yaptığı "rutin 
•yardım" şüphelerini daha da arttırmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- 3294 Sayılı Yasada açıkça sosyal güvencesi olmayanlara yardım yapılması gerekir 
iken ilgili Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri, Vakıf Müdürünün bu konudaki 
hatırlatmalarını hiç dikkate almayarak ayırımcılık yaparak istedikleri ve sosyal 
güvencesi olan kişilere de yardım yaptıkları yönündeki iddialar doğru mudur? Bu 
iddiaların doğru olup olmadığını ve doğruysa ilgililer hakkında soruşturma açılacak 
mıdır? 

2- Bu Konular üzerinde teftiş yapan ve vakıf başkanı Kaymakamın 3 sigortalı 
hemşerisine yardım yapıldığı şikâyetini inceleyen Mülkiye Baş Müfettişi Dr. özcan 
ERDOĞAN bu konuyu İç İşleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmiş midir? 
Bildirmedi ise ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

3- Gaziosmanpaşa Kaymakamı Ferhat ÇAĞLAR ve Vakıf Mütevelli Heyeti, Amerika 
Birleşik Devletlerinin Utah eyaletinde faaliyet gösteren İsa Mesih Çağdaş Azizler 
Kilisesi Başpiskoposluğundan ayni bağış almış mıdır? Resmiyette vakfın bağış alması 
mahsurlu gözükmez iken, bu kilisenin Ermeni Kilisesi olduğu doğru mudur? Vakfın 
madden elinde malzeme alması ve yardım yapması için gereğinden fazla maddi imkan 
olmasına rağmen Vakıf Başkanı ve vakıf mütevelli heyeti üyelerinin bu yola 
gitmesinin amacı nedir? Bu Malzemelerin çoğunun 2008 yılı içersinde İl Genel 
Meclisinin atamış olduğu AKP'Lİ üyeler tarafından dağıtıldığı doğru mudur? Ermeni 
Lobisinin Amerika'daki faaliyetleri düşünüldüğünde Devlet Kurumu olan 
Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanının ve Mütevelli 
Heyet Üyelerinin ülkemizde herhangi bir tabi afet yaşanmazken yapmış oldukları bu 
hareketi destekliyor musunuz? 

4- Her türlü vergiden muaf tutulmayan Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının bu işlemden dolayı Gümrük vergisi ödemediği yönündeki 
iddialar doğru mudur? Gümrük vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda gerekli 
araştırma yaptıktan sonra bu işin sorumlusu olan Vakıf Başkanı ve Vakıf Mütevelli 
Heyetinden Yasal yollardan tahsil edilmesi yoluna gidilecek midir? 

5- 2008 yılında İstanbul Valiliği S.Y.D.Vakfı Tarafından gönderilen bir şikâyet yazısında 
Vakıf Mütevelli heyet üyesi olarak Görev yapan AKPTi İl Genel Meclis Üyesi İsmail 
AYKAÇ ile ilgili iddiaları inceleyen Vakıf Müdürü Aydın MERT'İN, bazı iddialar ile 
ilgili somut bilgi ve şahitlerle 25.12.2008 tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 
Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunduğunu ve devamında İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesine başvurduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Vakıf Başkanı ve Vakıf 
mütevelli vakıf müdürünün iş akdinin feshinden 4 ay önce yapmış olduğu suç 
duyurularından rahatsız oldukları için. Müdürün iş akdini sebep göstermeksizin 
feshedildiği yönündeki iddialar doğru mudur? AKP'li İl Genel Meclis Üyesi tsmail 
AYKAÇ hakkındaki iddiaların araştırılmasını isteyen İstanbul Valiliğinin yaklaşık I 
yıldır cevabı verilmeyen bu yazının peşine düşmemesinin sebebi AKP'li siyasilerin 
korunduğunun göstergesi midir? 

6- Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri, AKP İl Genel Meclis üyesi İsmail AYKAÇ ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet HACIOĞLU'NUN, sizinde daha önceki ifadelerinizde 
bahsi geçen Vakfın Noter Tasdikli Karar Defterinde tahrifat yaptıkları ve bu konuda 
Vakıf Müdürü Aydın MERT'İN ilgili Vakıf Mütevelli Heyet Üyelerini şikayet ettiği. 
doğrumudur? Doğru ise Sebep gösterilmeksİ7İn çıkarılan vakıf müdürünü yasalara 
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uyduğu ancak, yasalara uymayan AKP'lilere ve mütevelli heyet üyelerine uymadığı 
için iş akdinin feshedildiği yönündeki iddialar doğru mudur? 

7- 08/02/2008 Tarihinde Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
yapmış olduğu gıda alımı öncesinde İhale odasına Kaymakamın girdiği ve 
isteklilerden bir takım taleplerde bulunduğu doğrumudur? 4734 Sayılı Kamu ihale 
Yasasına göre alım yapmakta olan vakfın thale Komisyonunun vakıf mütevelli heyet 
üyelerinden oluşması ihale yasasına göre aykırılık taşımamakta mıdır? Tüm Komisyon 
üyelerinin oy birliği ile onaylamış olduğu bu kararı Vakıf Başkanı Kaymakamın İptal 
etmesinin sebebi isteklilerden istediklerini alamamış olmasından mı 
kaynaklanmaktadır? 

8- 13.03.2008 Tarihinde Vakıf Mütevelli Heyetinde İl Genel Meclisinin atamış olduğu 
AKP'li vakıf mütevelli heyeti üyesi Ilhami KÖKSALTN vakfın içerisinde bir 
vatandaşın gırtlağını sıkarak darp ettiği doğrumudur? Olayın Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettiği doğrumudur? 

9- 2008 yılı İçersinde Kaymakamın Vakfa personel alımında akrabalarını işe aldırdığı ve 
bu konunun soruşturma konusu olduğu doğrumudur? Halen bu tutumunu sürdürerek 
hareket ettiği ve eşinin bir akrabasını kaymakamlık binasının kazan dairesinde 
08.04.2008 tarihinden itibaren sigortasız çalıştırdığı doğrumudur? 

10- Belediye Başkanı antetli dağıtılan ve şikayetlere konu olan yardım kağıtlarını 
Kaymakamın işe yeni aldırdığı kendisi ve Bayrampaşa Kaymakamının yeğenine 
yazdırdığı yönündeki iddialar doğru mudur? Ayrıca AKP siyasi referansı ile işe alınan 
ve birinin de AKP Gençlik kollarında çalıştığı bilinen kişiler tarafından da bu 
kâğıtların vatandaşlara verildiği doğrumudur? Vakıf Personelini bu kâğıtlara 
yardımları yazmamaları hususunda ikaz eden ve bu kâğıtlarda hiçbir şekilde yazısı 
bulunmayan vakıf müdürü Aydın MERT'İN iş akdinin feshedilmesinin sebebi 
personeli ikaz ettiği için midir? Yoksa bu kâğıtlarla yardım yapılmasını istemediği için 
midir? 

11 - Vakıf Mütevelli heyet karan ile fakir ve muhtaç vatandaşlara dağıtılmak üzere 6 adet 
hah alınmış mıdır? Bu Halılar vatandaşa verilmiş midir? Verilmemiş ise fakir ve 
muhtaç vatandaşlara dağıtılmak için gönderilen kaynaklar hangi amaçlar için 
kullanılmaktadır? 

12-Kaymakamlık binası içersinde Tek adım hizmet bürosu var iken, Bina girişinde 
bulunan merdiven altının öncelikle büfe amaçlı yapıldığı ve el altından kaymakam 
tarafından verilmek istendiği ve bunun da soruşturma konusu olduğu doğru mudur? 
Daha sonradan yasal olmayan durumu kurtarmak için Tek adım hizmet bürosu olarak 
değiştirildiği doğru mudur? Yapılan bu yerin fiziksel olarak halen yasal olarak 
yapılmadığını ve imar şartlarına uymadığı doğru mudur? 

13-01.01.2009 Tarihinde Vakıf mütevelli heyeti üyesi olarak görev alacak sivil toplum 
kuruluşlarının seçiminde gazete ilanı ile duyuru yapılarak temsilci seçimin yapılması 
gerekirken İlgili Kaymakam Vakıf müdürünün bu konuda vermiş olduğu bilgileri 
dikkate almayarak genelgede belirtilen işlemi 2 yıldır yapmadığı doğru mudur? Bu 
işlemin yapılmamasının sebebi 2 yıldır AKP'Lİ idarecilerin vakıf mütevelli heyetinde 
sivil toplum kuruluşlarını temsilen geldikleri doğru mudur? Doğruysa bu kişiler hangi 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olarak Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olmuşlardır? 
2 yıldır sivil toplum kuruluşlarını temsilen gelen kişilerin sivil toplum kuruluş 
yöneticilerinden olmadığı doğru mudur? 2008 yılında Vakıf Mütevelli Heyet üyesi 
olarak görev yapan Ahmet ÇELİK'ÎN görev yaptığı sürede aynı zamanda 
Gaziosmanpaşa Ak parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu doğru mudur? 2009 yılında 
Vakıf Mütevelli üyesi olan Fevzi DÜLGER'İN halen Sultangazi ilçesi Belediyesinin 
AKP'Lt Belediye Başkan yardımcısı olduğu doğrumudur? 
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14-Vakıf mütevelli heyeti üyelerine bakıldığında; Kaymakamın seçim öncesinde resmen 
Sultangazi ilçesi AKP'Lİ Belediye Başkan Aday adayı olduğu, ti Genel Meclisinden 2 
AKP'Lİ idarecinin gönderildiği. Sivil Toplum Kuruluş üyesinin AKP Sultangazi 
Belediyesi Belediye Başkan yardımcısı olduğu, İlçe Milli Eğitim Müdürünün AKP 
döneminde vekaleten ve asaleten görev aldığı, ilçe sağlık Grup başkanının AKP 
döneminde vekaleten ve asaleten görev aldığı, İlçe Müftüsünün AKP döneminde 
ilçede görev aldığı, ilçe Mal Müdürünün AKP döneminde ilçede görev aldığı, 
Muhtarları temsilen gelen muhtarın yerel seçimlerde seçime AKP belediye meclis 
listesinden müracaat ettiği ve Belediye Başkanının da AKP'Lİ olduğu göz önünde 
bulundurulacak olursa yardımların AKP'li Belediye Başkan adayının antetli 
kağıtlarıyla yapılmış olmasının normal bir sonuç olduğu ortaya çıkmaz mı? 

15-AKP kurulmadan çok önce göreve başlayan ve vakıfta Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel müdürlüğünün vermiş olduğu norm kadro ile 
çalışmakta olan vakıf müdüründen başlayarak, vakıf çalışanlarının tepeden başlayarak 
değiştirilmek istendiği ve kadrolaşmaya gidildiği yönündeki iddiafar doğru mudur? 
Verilen norm kadronun dolu olması ve kaymakamın yeni akrabalarını işe almak 
istemesi ayrıca kadrosuz olarak çalışan Bayrampaşa Kaymakamının yeğenine de kadro 
açmak amacıyla mevcut çalışanların görevlerine son verildiği yönündeki iddialar 
doğru mudur? Bayrampaşa Kaymakamlığında da, Gaziosmanpaşa Kaymakamının bir 
tanıdığı çalıştığını vakfa işe girmek şartının artık Kaymakam yakını olmaktan geçtiği 
yönündeki iddialar doğru mudur? 

16-AKP'nin Belediye Başkan adayının antetli kağıtlarıyla yardım yapılmasına kadar işi 
vardıran Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma • ve Dayanışma Vakfı'nda yaşanan 
skandal boyuttaki olaylar ve bu olaylarda sorumluluğu olmayan Vakıf Müdürü Aydın 
Mert'in işine son verilmesi bu skandallan örtmeye yeter mi? Aydın Mert'in görevden 
alınması bu yaşananları örtbas etmeye yönelik midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006- ^ # 3 & 
KONU : Soru Önergesi 7/8309 

OS./Ö3T2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 15.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00 
.02-13837 sayılı yazısı. 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 03.07.2009 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/267/10231 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8309 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

HayatfVAZICI 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Stratej i Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı 
Konu 

:B.02.1.SYD.0.65/268 
: Soru önergesi 7/8309 

lf0i2\ 03/07/2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

tlgi: 29/06/2009 tarihli ve B.02.0.006-1491 sayılı yazınız. 

tlgi yazınızda belirtilen Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Bakanlığınıza 
tevcih ettiği 7/8309 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi Cevap 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: Oa.<PiaOO<\ 
SAYI 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/8309 SAYILI 
SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK; 

Anayasada ifadesini bulan Sosyal Devlet ilkesinin gereklerini yerine getirerek 

vatandaşlarına insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak için idari 

yapılanmamızda çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar ya doğrudan doğruya sosyal 

yardım ve hizmet alanıyla görevli kılınmakta ya da kendi görev alanlarına ek olarak parasal 

transferler yaparak yoksullukla mücadele etmekte ve sosyal barışı sağlama yolunda 

çalışmalarda bulunmaktadır. 

Kuşkusuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), 

ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten 

kurumdur. SYDGM, sosyal yardım faaliyetlerini 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı Sosyal 

Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla yürütmektedir. Bu kaynaklan yine aynı yasa ile 

Ülkemizdeki tüm il ve ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise 

Kaymakamların yaptığı 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla 

kullanmaktadır. 

Soru önergesine mesnet teşkil eden ve son dönemde gerek yazılı gerekse görsel medya 

organlarında sıkça yer verilen Gaziosmanpaşa SYDV'nin iş ve işlemlerine ilişkin açıklama 

yapmadan önce sosyal yardımların işleyişi, hedef kitlesi ve karar alma süreçleri konusunda 

bilgilendirme yapmada fayda görülmektedir. 

3294 sayılı yasanın 2'nci maddesinde kimlerin yardım alacağı tanımlanmıştır. Buna 
göre: 

"Fahil zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (...) vatandaşlar ile 
geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma 
faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. 

(Ek fıkra: 30/05/1997 - KHK- 572/17 md. ; Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 
S.K./77.mad) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 
inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğy kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun 
kapsamı udadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona 
geri ödenir" ifadesi yer almaktadır. 

Söz konu kanun çerçevesinde yardım :ılacakları"katılımcı" ve "hesap verebilir" bir 

yapı özelliği taşıyan Vakıf Mütevelli Heyetleri belirlemektedir. Mütevelli heyeti başkanı 
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illerde valiler ilçelerde kaymakamlar olmakla birlikte; belediye başkanları, köy ve mahalle 

muhtarları, il genel meclisi Üyelerinin seçeceği yardım sever vatandaşlar ve STK'lann 

kendilerinin seçtiği temsilciler de mütevelli heyet Üyeleridirler. Bütün üyelerin oyu eşittir ve 

kararlar birlikte alınmaktadır. Başvuru yapan kişinin dosyası Mütevelli Heyeti toplantısında 

tartışılmadan önce Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri (genellikle sosyal hizmet uzmanı) 

tarafından hane incelemeleri yapılmakta ve internet bazlı hizmetler ile kişinin sosyal 

güvenceye sahip olup olmadığı, Üzerine kayıtlı taşınmazı olup olmadığı gibi sorgulamalar 

yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti söz konusu hane incelemelerini ve sorgulamaları dikkate 

alarak 3294 sayılı kanun doğrultusunda sosyal yardım yapılmasına veya yapılmamasına karar 

vermektedir. 

Gaziosmanpaşa SYDV tarafından yürütülen iş ve işlemler konusunda ilgili 

Kaymakamlıktan talep edilen yazılı açıklama 30.06.2009 tarih ve 2009/390 sayılı yazı ile 

tarafımıza ulaşmış olup; özetle aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının işlemleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

ve Mülkiye Müfettişlerince belirli dönemlerde incelenmektedir ve Vakıf mevzuatı 

doğrultusunda gereken işlemler tesis edilmektedir. 

• Gaziosmanpaşa SYDV tüm iş ve işlemlerini hukuka uygun olarak 

gerçekleştirmektedir. 

• Soru önergesinde ifade edilen bazı hususlarla ilgili yargı süreci devam ettiğinden 

açıklama yapmak için yargı kararının beklenmesi gerekmektedir. 

öte yandan, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığının iş ve 

işlemleri hakkında Sayın Bakanımızın 06/04/2009 tarih ve B.02.1.SYD.0.30-900-286/5866 

sayılı talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma 

başlatılmış olup, soruşturma halen devam etmektedir. 

özetle, Gaziosmanpaşa SYDV tarafından yürütülen iş ve işlemlerin kamuoyunu 

yanlış yönlendirme ve kamu hizmeti şeklinde yürütülen ve özünde insani bir hizmet 

alanı olan sosyal yardımlar konusunda SYDGM tarafından yürütülen çalışmaları tezyif 

etme amacıyla gündeme getirildiği değerlendirilmekle birlikte; Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ve yargı 

sürecinin neticelenmesiyle birlikte kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
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158.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet AkifPaksoy 'un, iki ayrı projede danışmanlık yapan 
bir kişiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/8310) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Saym Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

ietAkifPAKSOY 
Kahramanmaraş Milletvekili 

1- Halen Sosyal Güvenlik Kurumunda Primsiz ödemeler Genel Müdürü olarak görev 
yapan Yadigar Gökalp, Başkanlığınıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünde SARP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) Projesinde direktör olarak 
çalışırken Savaş Yılmaz aynı projede tam zamanlı bireysel danışman olarak görev 
almış mıdır? 

2- Savaş Yılmaz aynı dönemde İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde (2006-2007) İSMEP 
Projesinde çalışmak üzere tam zamanlı sözleşmeli çalışmasına rağmen farklı bir 
projede (SARP)de tam zamanlı görev alması mümkün müdür? Mümkün değilse 
kendisine yapılan ödemelerin yasal dayanağı var midir?' 

3- Savaş Yılmaz'ın SARP ve ISMEP isimli iki projede tam zamanlı'çalışmasının 
mümkün olmadığının anlaşılması üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma Genel 
Müdürlüğünde tam zamanlı sözleşmesi yan zamanlı sözleşmeye dönüşmüş müdür? 

4- Savaş Yılmaz'ın SARP projesindeki sözleşmesi yarı zamanlı sözleşmeye 
dönüştürüldükten sonra Cumartesi ve Pazar günleri SARP projesi için Ankara'ya 
geldiği doğru mudur? İstanbul Büyük Şehir Belediyesindeki tam zamanlı görevi 
devam ettiğine göre Cumartesi ve Pazar günleri dışında Ankara'ya gelmesi mümkün 
müdür? 

5- Savaş Yılmaz'ın Cumartesi-Pazar günleri Ankara'ya geliş gidişleri için uçak masrafı 
benzin, taksi bedeli vs. giderler için Dünya Bankasından alınan borç paralardan 
karşılandığı doğru mudur? 

6- Savaş Yılmaz'ın İstanbul'da tam zamanlı danışmanlık hizmeti vermesine rağmen 
gelmediği halde SARP projesi için hafta sonları gelmiş gibi işlem yapılarak ödeme 
yapılmasının kamu vicdanını zedelediğini Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı 
tarafından 29.03.2007 tarihinde B.02.1.SYD/0.06/139 sayılı yazı ile Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Makamına, Genel Müdürlük 
Makamına GİZLÎ ibareli yazı yazılmış mıdır? 

7- Genel müdürlük Makamına 6. maddede belirtilen mahiyette bir yazı yazılmış ise bu 
yazıya ne tür işlem yapılmıştır? İşlem yapılmadıysa işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI IBMMM.AV&' 08/07/2009 
KONU : Soru Önergesi 7/8310 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanhğının, 15.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-13837 sayılı yazısı. 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 03.07.2009 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/267/10230 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif PAKSOY'un Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/8310 sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

"MjJ^r-Hayal 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı :B.02.1.SYD.0.65/267/'02ûO 03/07/2009 
Konu : Soru önergesi 7/8310 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

ilgi: 23/O6/2O09 tarihli ve B.02.0.006-1559 sayılı yazınız. 

ligi yazınızda belirtilen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif 
PAKSOY'un Bakanlığınıza tevcih ettiği 7/8310 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH : Q%GPt>.*2û03 

EK: Soru önergesi Cevap S A Y I : {£3"^-
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AKİF 
PAKSOY'UN 7/8310 ESAS SAYILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN 
CEVAP 

Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ikraz antlaşması çerçevesinde 

yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu ile Savaş YILMAZ arasında 7 Temmuz 2003 ile 31 Mart 2007 tarihleri arasında çeşitli 

aralıklarla kısmi süreli danışmanlık hizmeti alımına yönelik sözleşme yapılmış olup; Sosyal Riski 

Azaltma Projesi'nin sona erdiği 31 Mart 2007 tarihine kadar uygulanmıştır. 

Savaş YILMAZ'in seyahat masrafları SRAP Koordinatörü imzasıyla gönderilen aktarma 

talimatları ile ödenmiştir, ödemenin kaynağı ise Dünya Bankası İkraz Antlaşması kapsamında elde 

edilen kredidir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 

29.03.2007 tarih ve 139 sayılı yazısında bahse konu iddialar SRAP Koordinatörlüğüne intikal 

ettirilmiştir. 

SRAP Koordinasyon Biriminden alınan 30.03.2007 tarihli ve 5510 sayılı cevabi yazıda, 

"SRAP kapsamında, fakru zaruret içinde bulunan vatandaşlarımıza yapılan yardımların aksamaması 

için tutulan danışmana yapılan ödemeler, sözleşmede belirtildiği ve daha önce yapılan ödemelerde 

olduğu gibi, ilgilinin bizzat Proje Koordinasyon Biriminde hazır bulunmak suretiyle yapmış olduğu 

çalışmalara karşılık olarak ve ilgili tarafların imzası ile teyit edilen çalışma takvimlerine dayanılarak 

yapılmaktadır. Danışmanın ödemesinin asılsız suçlamalarla geciktirilmesi ilgilinin mağduriyetine 

sebebiyet verecektir. 

Danışmanın çalışmadan ücret aldığının ispatlanması, aksi takdirde bu suçlamanın ilgili 

danışmanın gerekse ödeme emirlerinde imzası olan kişilerce hakaret davası açma nedeni olacağı bu tür 

davranış ve iddialar nedeniyle Genel Müdürlüğün itibarının yok olacağı bilinmelidir" ifadelerine yer 

verilmiştir. 

Adı geçen Danışmanın SRAP kapanma tarihi 30.03.2007 tarihine kadar olan tüm ödemeleri 

Proje Koordinatörlüğünün talimatıyla gerçekleştirilmiş olup, 6'ıncı maddedeki hususla ilgili olarak, 

Proje Koordinatörünün 30.03.2007 tarihli ve 5510 sayılı yazısıyla işine geldiğinin belirtilmesi üzerine, 

toplam hizmet bedelinin %18'ine tekabül eden miktar Fon bütçesinden ödenmiştir. 
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159.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, yurt dışında ülkemizle ilişkilendirilen bazı 
konuların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış 'in cevabı (7/8311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorulan, Devlet Bakanı Sayın Egemen BAĞIŞ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

îngiliz Parlamenter Robert Kilroy-Silk, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yle ilgili 
'töre' ve 'kadın sünneti' konularını içeren bir yazılı soru önergesi sunmuş ve "Töre 
cinayetini durduramayan Türkiye'ye, AB'ye giremeyeceği bildirildi mi?", "Kızların sünnet 
edilmediğini kesin bir şekilde kanıtlayamayan Türkiye'ye AB'ye giremeyeceği bildirildi 
mi?" şeklinde iki soru ile konuyu detaylandırmıştır. Her ne kadar ülkemizde şu an için 
"kadın sünneti" gibi bir uygulama yer almasa da kadını ve kimi zaman yakınlarını hedef 
alan töre ve namus cinayetleri halen sıklıkla uygulanmaktadır. Son olarak Ağrı'da polis 
tarafından eşine teslim edilen bir kadın burnu ve kulakları kesilmiş ve şişlenmiş vaziyette 
yol kenarında bulunmuştur. Türkiye'nin töre ve namus cinayetleri engellemek üzere artık 
kalıcı eylemlerde bulunması şarttır. Ancak bahsedilen soru önergesinde de anlaşılabileceği 
üzere Türkiye'nin yol katetmesi kadar katettiği yolu AB nezdinde ifade edebilmesi de 
önemlidir. Türkiye, yurtdışındaki imaj mı ve algılanış biçimini değiştirmek için de çaba 
sarfetmelidir. örnekte de görüldüğü üzere, ülkemizde uygulanmayan kadın sünneti dahi, 
ülkemizde varmış gibi lanse edilmektedir. Bu çerçevede; 

1. Türkiye'de kadın sünneti uygulamasının olmadığını AB nezdinde açıklığa 
kavuşturmak için ne gibi bir çalışma yapılması düşünülmektedir? 

2. Ülkemizin AB ile ilişkilerinde sorun olan töre ve namus cinayetlerini sonlandırmak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için kalıcı ve gerçekçi ne gibi önlemler 
alınacaktır? 

3. Türkiye'nin yurtdışındaki imajını ve algılanışını düzeltmek için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 
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T.C. 
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .ABG.0.06.00.00/245 ky^ 30 Haziran 2009 
KONU : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15 Haziran 2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8311-13827729951 sayılı yazılan 

Adana milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un yurtdışında ülkemizle ilişkilendirilen bazı 
konuların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin (7/8311) esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevap niteliğindeki bilgi notu ekte sunulmaktadır. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arzederim. 

Egemen BAĞIŞ 
Devlet Bakanı ve Başmüzakareci 

EK: Bilgi Notu 
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T.C. 
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı 

BİLGİ NOTU 

l)Türkiyc'de kadın sünneti uygulamasının olmadığını AB nezdinde açıklığa 
kavuşturmak için ne gibi bir çalışma yapılması düşünülmektedir? 

Türkiye, özellikle aday ülke statüsünü kazandığı 1999 yılından bu yana, AB ile son derece yoğun 
bir diyalog içerisindedir. Kopenhag siyasi kriterlerine uyum çalışmalarımız konusunda her düzeyde 
ve çok sık aralıklarla gerek Avrupa Komisyonuna gerek AB üyesi ülkelere bilgi verilmektedir. 
Siyasi reformlar konusunda kararlı bir şekilde çalışmakta olan Hükümetimiz, bu konudaki 
eleştirileri dinlemekte, gerektiğinde mevzuat çalışmaları yaparak halkımızı hak ettiği en yüksek 
standartlara taşımak için her türlü gayreti göstermektedir. Öte yandan, ülkemize zaman zaman 
yöneltilebilen haksız eleştiriler de araştırılarak, derhal cevaplandırılmaktadır. 

Ülkemizde kadın sünneti uygulaması olduğu yönündeki eleştiri de tamamen gerçek dışıdır. Bu 
husus, gerektiği takdirde muhataplarımıza en yüksek düzeyden teknokrat düzeyine kadar her 
seviyede bildirilecektir, öte yandan, bu konuda AB tarafından ülkemize resmi olarak hiçbir 
eleştiride bulunulmamıştır. 

2) Ülkemizin AB ile ilişkilerinde sorun olan töre ve namus cinayetlerini sonlandırmak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için kalıcı ve gerçekçi ne gibi önlemler alınacaktır? 

Toplumsal bilincin artırılması yoluyla kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması devlet politikası 
haline gelmiş ve 9. Kalkınma Planı'nda bir tedbir olarak yer almıştır. 
Hükümet, kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını elinden alan töre ve namus 
cinayetlerinin önlenmesi de dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin aktif bir tutum sergileyerek çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 
Namus adına kadınlara karşı işlenen suçların ve kadınlara karşı diğer tüm şiddet türlerinin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin ulusal mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklerin ardından, bu mevzuatın etkili 
biçimde uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik ulusal bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirilmesinin açık bir göstergesi olan 
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda 
koordinatör kurum olarak belirlenen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) sorumlu kuruluşlar ve 
işbirliği kuruluşlarının Genelge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri üçer 
aylık periyotlar halinde derleyerek Başbakanlığa sunmaktadır. Genelge çerçevesinde Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen başlıca çalışmalar şu şekildedir: 

• Genelge'nin "7. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir "Kadına Yönelik 
Şiddet İzleme Komitesi" kurulmalıdır" tedbiri kapsamında KSGM koordinasyonunda ilgili 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
"Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi" oluşturulmuştur. 
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• Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan en önemli yasal düzenleme olan 4320 
Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini 
sağlamak amacıyla, KSGM koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile hazırlanan Değişiklik Tasarısı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 4 Mayıs 2007 tarihinde Kanunlaşarak 
yürürlüğe girmiştir. 
Kanun'un Uygulanması Hakkında Yönetmelik ise yine KSGM koordinatörlüğünde hazırlanmış 
ve 1 Mart 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile 4320 
Sayılı Kanunda yer alan tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmiş; kanun uygulayıcıları ve 
vatandaşlara yol gösterecek şekilde ele alınmıştır. 

• Genelge'nin "B. Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm önerilerinin Yaşama 
Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar" ana başlığı, Eğitim alt başlığının 
6.maddesinde yer alan "Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, 
sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, ve diğer meslek gruplarının 
lisans ve hizmet içi eğitim programlarında kadına yönelik şiddet konusu yer almalıdır" 
tedbiri gereğince ilgili kurum-kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim protokolleri imzalanmış, 
eğitimler başlatılmıştır. 

Bu kapsamda; 
Şiddet mağduru kadınlar için Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı şiddet, aile 
içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer ilgili kanunların uygulanması konularında 
farkındalık ve duyarlılığı artırmak üzere KSGM ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 
"Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi 
Projesi Protokolü" 26.12.2006 tarihinde dönemin bakanları tarafından imzalanmıştır. 

Protokol kapsamında yürütülen Eğitim Protokolü ile polis merkezlerinde çalışan 40.400 
emniyet personelinin eğitimi tamamlanmıştır. İlerleyen süre içerisinde ihtiyaç duyuldukça, 
Proje kapsamında yetiştirilen eğiticiler tarafından eğitimler düzenlenmeye devam 
edilecektir. 
Şiddete maruz kalan kadınların "yardım" alabilecekleri hizmet alanlarının en önemlilerinden 
biri de sağlık hizmetleridir. Bu çerçevede, şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlara 
sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak eğitim 
programlarının düzenlenmesi amacıyla, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında uKadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede 
Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü" 3 Ocak 2008 
tarihinde dönemin bakanları tarafından imzalanmıştır. 

Protokol ile 81 il sağlık müdürlüğü yöneticileri ile birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda (hastane, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı aile 
planlaması merkezi, vb.) çalışan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin kadına 
yönelik aile içi şiddetle mücadelede duyarlılığının artırılması; mesleki beceri ve eğitim 
formasyonunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2 yıl sürecek eğitimler çerçevesinde 75.000 
sağlık personeline ulaşılması hedeflenmektedir. 
"Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet olgusu, şiddetle ilgili mitler, 
sağlık personelinin şiddet konusundaki inançları, tutumları, mağdura hizmet götürmede Ve 
genel olarak şiddetin ödenmesindeki rolü, aile içi şiddetle ilgili olarak sağlık sektöründe 
çalışanların sunacağı hizmetler ve yapacağı idari işlemler, şiddetle ilgili mevzuat, diğer 
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kurum-kuruluşlarla işbirliği" konulannda verilen eğitimlerden şu ana kadar 12.300 sağlık 
personeli faydalanmıştır. 

Bunun yanı sıra, Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan yargı mensuplarına yönelik 
benzer bir projenin gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı düşüncesi ile "Kadına Yönelik 
Şiddetin önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü", Adalet Bakanlığı 
ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 1 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Protokol ile, düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla, aile içi 
şiddetin yol açtığı suçlara ve şiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan 
çeşitli yargı ve adalet hizmetleri mensuplarının; "kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik 
şiddet alanında çalışma yapan veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve 
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği" konularında farkındahk ve duyarlılığının 
artırılması amaçlanmaktadır. 
Proje kapsamında 164 aile mahkemesinde görev yapan 179 aile mahkemesi hakimi ile aynı 
yerlerde görev yapan ve aile içi şiddet ile ilgili suçlan soruşturan Cumhuriyet savcılarına 
(savcı ve hakim toplamı 350 kişi) yönelik olarak 3'er günlük eğitim seminerleri 
düzenlenmiştir. 

2 yıl süre ile yürürlükte kalacak Protokol kapsamında Aile Mahkemesi hakim ve savcılarının 
yanı sıra aile ve çocuk mahkemelerinde çalışan sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 
adli tıp uzmanları ve denetimde serbestlik merkezlerinde çalışan uzmanlar ile adliye 
personeline yönelik pilot eğitim ve eğitici eğitimi çalışmaları da yürütülecektir 
Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun birlikte yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; 
"Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak 
Prosedürler Eğitimi Projesini gerçekleştirmek üzere çalışmalar devam etmektedir. 

• Başbakanlık Genelgesi'nde yer alan "Ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır." tedbiri ve Genel Müdürlükçe 
hazırlanan Stratejik Plan 2008-2012'de yer alan "toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve 
programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum kuruluşlarının 
bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındahk ve 
duyarlılığın artırılması" hedefleri doğrultusunda 2009-2010 yıllarında Genel Müdürlük 
tarafından ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerine yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri 
düzenlenmektedir. 
KSGM tarafından; Mart 2009 itibariyle tlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile 
İlçe Tarım Müdür/Müdür Yardımcılarına yönelik olarak başlatılan "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitimleri" kapsamında Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi, Orta Doğu Anadolu Bölgesi, 
İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden toplam 358 yöneticinin eğitimi 
tamamlanmıştır. Söz konusu eğitimlerle yılsonu itibariyle Halk Eğitim Merkezleri ve Tarım 
Müdürlüklerinden yaklaşık 800 yöneticiye ulaşılması hedeflenmektedir. Eğitimin son günü 
kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusuna ayrılmıştır. 
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• Geleceğin medya profesyonelleri olan İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilere toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında farkmdalık kazandırmak 
amacıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 2009 yılında iki defa olmak 
üzere "Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi" başlıklı eğitim ve üretim çalışmasının 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışmayla Türkiye'deki çeşitli iletişim 
fakültelerinden bir araya gelecek öğrencilerle birlikte toplumsal cinsiyet konusunda 
uygulamaya dayalı bir eğitim çalışması gerçekleştirilmesi ve çeşitli medya ürünleri 
üretilmesi amaçlanmakta olup çalışmaların ilki Eskişehir Anadolu Üniversitesi*nde 29 
Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

• Yine 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan "kadına karşı şiddetle mücadele 
konusunda kapsamlı bir ulusal eylem planının geliştirilmesi" hedefine yönelik olarak, ilgili 
tüm tarafların katkısı ile hazırlanan "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı 2007-2010" yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Ulusal Eylem Planı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 
kuruluşlarına çeşitli sorumluluklar verilmiştir. Eylem Planı'nın ilk izleme-değerlendirme 
toplantısı, sorumlu kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Nisan 2009'da 
gerçekleştirilmiştir. 

• Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kız çocukları ve kadınların güçlendirilmesine 
yönelik olarak yapılan çalışmaların bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve yöre 
halkının bilgilendirilerek projeye katkılarının sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü ile TRT arasında Protokol kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan "Suç Bende Değil" isimli 6 
bölümlük belgesel program Ekim-Aralık 2008 döneminde TRT GAP TV'de yayınlanmıştır. 

KSGM kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sürdürdüğü çalışmalarının bir kısmını da Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) teknik, Avrupa Komisyonu'nun mali desteği ile Aralık 2006-Aralık 
2008 döneminde yürütmüş olduğu "Kadına Yönelik Aile tçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında 
gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu Proje kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile halkın konuya ilişkin duyarlılığını ve 
farkındalığını artırmaya yönelik birçok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

• Proje kapsamında, "Kadına yönelik aile içi şiddet suçtur. Göz yumma sessiz kalma" 
mesajının verildiği 2 adet spot film hazırlanmış, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 
Uluslararası Günü nedeniyle tüm ulusal ve yerel kanallara gösterilmesi sağlanmıştır. 

t Benzer çalışmalar aynı gün nedeniyle 2008 yılında da gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan spot 
filmler, yerel TV kanallarında gösterilmek üzere; bastırılan afiş ve broşürler, sağlık ocakları-
okullar-toplum merkezleri-halk eğitim merkezleri gibi kamuoyunun dikkatini çekebilecek 
mekanlarda sergilenmek üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu spot filmler, aynı 
zamanda geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla TRT ile ulusal kanala 
gönderilmiştir. Yine 25 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerinde asılmak, gar ve istasyonlar ile trenlerde 
sergilenmek Üzere 2000 adet afiş ve 50.000 adet bilgilendirici broşür hazırlanmıştır. 

• Şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kadınları; yasal haklan, danışmanlık, koruma ve 
diğer hizmetleri alabileceği yerler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan "Aile İçi 
Şiddetle Mücadele El Kitabı" ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 
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• Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi 
şiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan "Toplumsal Cinsiyet ve Medya 
Atölyesi" çalışmaları Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

• Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede topyekûn bir zihinsel dönüşümü sağlamayı 
amaçlayan bir İletişim Stratejisi oluşturulmuştur. 

• Yerel medya kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolleri ve sorumlulukları 
hakkında duyarlılıklarının geliştirilmesini amaçlayan "Kadına Yönelik Aile tçi Şiddetle 
Mücadelede Yerel Medya Çalışanlarının Rolü ve Haber Yazma Atölye Çalışması" Ankara, 
izmir, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Trabzon'da gerçekleştirilmiş, 153 medya çalışanının 
katılımı sağlanmıştır. 

• Gerek Başbakanlık Genelge'sinin "6. Kadın-erkek eşitliğim önemseyen, kadın haklarının 
gelişmesi konusunda destek veren erkek gruplarının sayısının artırılması konusunda gerekli 
önlemler alınmalıdır" tedbiri gerekse kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine 
erkeklerin katılımının önemine istinaden Ankara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Erkek Katılımı" konulu Konferansı gerçekleştirilmiş, dünya genelinde erkeklerin dahil 
olduğu en büyük etkinlik olan Beyaz Kurdele Kampanyasının kurucularından Michael 
Kaufman Konferans'a ana konuşmacı olarak katılmıştır. Toplantıya 81 ilin şiddet mağduru 
ve risk altındaki kadınlara hizmet sunan ilgili kamu kurumlarının yetkilileri ile ilgili 
bakanlıklar, uluslararası kuruluşlar, STK'lar ve üniversitelerden toplam 338 kişi katılmıştır. 
Ayrıca Michael Kaufman'ın moderatörlüğünü üstlendiği bir atölye çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen Konferans'm ardından Eskişehir'de başlatılan Beyaz 
Kurdele Kampanyası'na destek olmak amacıyla, Eskişehir'de Dr. Micheal Kaufman'ın 
katılımıyla konferans ve 2 günlük atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 

• Mevcut sığınmaevi yöneticilerine ve sığınmaevi açmak isteyen belediye ve sivil toplum 
kuruluşlarına yol göstermesi amacıyla Kadın Sığınmaevi Kılavuzu hazırlanarak basılmıştır. 
Bu dokümanın yanı sıra "Kadına Yönelik Aile îçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve 
Uygulama örnekleri", "Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya: Olanaklar, 
Sorunlar ve Çözümler '̂, "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir 
Habercilik" dokümanlarının basımı gerçekleştirilmiştir." 

• Bu çalışmaların yanı sıra, Genel Müdürlük, kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve aile içi 
şiddetle mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez ülke genelinde 
kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt verecek olan büyük ölçekli 
"Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması"nı, Avrupa Birliği 2005 yılı 
Katılım öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yürütmüştür. 3 Aralık 2007 tarihinde 
başlatılan Alan Araştırması'nm, Mart 2009'da tamamlanmasının ardından, sonuçlarının 
TÜİK "Resmi İstatistik Programı" kapsamında resmi veri olarak değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Araştırma Raporunun basım işlemleri sürdürülmektedir. 

KSGM tarafından, 2004 yılında 25 Kasım "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü" kapsamında 
"Kadına Karşı Şiddete Son Ulusal Kampanyası" Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile 
başlatılmıştır. Çeşitli etkinliklerle sürdürülmekte olan Kampanya çerçevesinde; . 

• Toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Kasım 2005'te İstanbul'da, Mart 2006'da 
Ankara'da, Eylül 2006'da Amasya'da, Mayıs 2008'de Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Aralık 
2008'de ise Eskişehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çok Sesli Korosu tarafından Anadolu 
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kadınımızın çeşitli yönleriyle dile getirildiği türkülerden derlenen konserler verilmiştir. 
Konser programı CD'ye aktarılmıştır ve dağıtımı yapılmıştır. 

• 2005 yılında "Kadına Karşı Şiddete Son" konulu Genç Gazeteciler Yarışması yapılmış, 
ödülleri yarışmayı kazanan genç gazetecilere düzenlenen törenle verilmiştir. 

• Kampanyanın ilk aşamasında sanatçılarımız ve futbolcularımızın destekleri ile bir spot film 
hazırlanmış, ulusal televizyon kanallarında ve sinema salonlarında gösterime girmiştir. 

• Futbol Federasyonu Başkanlığı işbirliği ile Süper Lig takımları oyuncularının maçlara 
"kadına yönelik şiddete son" yazılı banner ve tişörtlerle çıkmaları sağlanmıştır. 

• Erkeklerin bilinçlendirilmesine ilişkin farkındalık yaratma, duyarlılık artırma amacıyla 
Türkiye Giyim Sanayicileri Demeği ile işbirliği yapılarak, fırma/marka-fiyat etiketlerinin 
yanında "Kadına Karşı Şiddete Son" ifadeli etiketlerle satışa sunulması sağlanmış ve "25 
Kasım-Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Mücadele Günü" 
haftasında mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde kadına karşı şiddete son konulu vitrin 
afişleri kullanılmıştır. 

• Kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri konusunda toplumumuzda duyarlılık yaratmak 
amacıyla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile başlatılan işbirliği sonucunda, 
"Kadına Karşı Şiddete Son" konulu afişler hazırlanmıştır. Bu afişler 25 Kasım haftasında 
(19-25 Kasım 2006) yedi gün süre ile Ankara ve istanbul'un çeşitli semtlerindeki 
bilboardlarda sergilenmiştir. Ayrıca, bilboardlarda yer alan afişler talep eden kuruluşlara da 
gönderilmiştir. 

• Kadına karşı şiddetin önlenmesi için kamuoyunda farkındalık yaratma ve toplumsal 
duyarlılığın güçlendirilmesi amacıyla bu önemli toplumsal soruna dikkat çekilmesinde geniş 
halk kitlelerine ulaşabilmesi için T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da yer 
aldığı yaklaşık 60 saniye süren bir spot film çekilmiştir. Söz konusu spot film ulusal 
televizyon kanallarında ve yerel televizyon kanallarında yayınlanmıştır. 

• Kampanya logosunu taşıyan rozetler yaptırılarak milletvekilleri ile toplantı ve etkinliklerde 
katılımcılara dağıtımı yapılmıştır. 

• Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği seçilmiş olan "Kadına Karşı Şiddete Son 
Ulusal Kampanyası", Konsey bünyesinde Kasım 2006-Mart 2008 tarihleri arasında 
yürütülmüş olan "Aile İçi Şiddet Dahil Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası" 
çerçevesinde, Haziran 2007'de düzenlenen Ulusal Odak Noktalan Toplantısında Kadının 
Statüsü Genel Müdürü Sayın Esengül CİVELEK tarafından sunulmuştur. 

ABGS ve Avrupa Komisyonu tarafından 10-11 Temmuz 2007 tarihlerinde kadın haklan ve kadına 
yönelik şiddetle mücadele konulu TAIEX semineri ve 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde "Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme" konulu TATEX semineri düzenlenmiştir. 

Yukanda bahsi geçen faaliyetlerden de anlaşılacağı üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlanyla 
işbirliği içinde yürütülen bilinç artına ve şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar; gerekse sivil toplum 
örgütleri tarafından gerçekleştirilen şiddeti önlemeye yönelik faaliyetler neticesinde toplumsal 
farkındalık arttınlmaya, kadına yönelik aile içi şiddet sır olmaktan çıkanlarak, daha görünür 
kılınmaya başlanmıştır. 

Bir insan haklan ihlali ve halk sağlığı problemi olan kadına yönelik aile şiddetin sonlandırılması uzun 
soluklu ve topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu bağlamda; kadının aile içinde ve toplumsal 
yaşamdaki statüsünün yükseltilmesi, töre ve namus cinayetleri, kadına yönelik aile içi şiddet 
konulannda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine çevrilmesi amacıyla 
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toplumun bilinç düzeyi, duyarlılığı ve farkmdalığının artırılmasına yönelik çalışmalar, tüm taraflarca 
kararlılıkla yürütülmektedir 
Son olarak 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin "/. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği 
Komisyonu" adı ile daimi bir komisyon oluşturulmalıdır" tedbiri gereğince TBMM'de kurulan "Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" Hükümetin konuya ilişkin kararlılığının somut göstergesi olmuştur. 

3) Türkiye'nin yurtdışındaki imajını ve algılanışını düzeltmek için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

Ülkemizin dış dünyada tanıtımına ve doğru algılanmasına yönelik faaliyetler diğer ilgili 
makamlarımızın yanı sıra Dışişleri Bakanlığının da öncelik verdiği bir konudur. 

Bu bağlamda her yıl dış temsilciliklerimizce genel olarak Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin, 
kültür, sanat, tarih, turizm gibi alanlardaki özelliklerinin en geniş şekilde tanıtımı amacıyla çok 
sayıda faaliyet düzenlenmektedir. Temmuz 2009-Mart 2010 dönemini kapsayacak olan ve muhtelif 
kültürel programlan ihtiva eden " Fransa'da Türk Mevsimi" sözkonusu faaliyetler arasında ön plana 
çıkan bir projedir. 

Avrupa Birliği ile de çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Bunlara örnek olarak, Avrupa 
kamuoyları ile ülkemiz kamuoyunun kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarda paylaştığı ortak 
değerlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik "Kültür Köprüleri" projesi uygulamaya geçirilmiştir. 
"İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" ile "AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun 
Geliştirilmesi" projeleri diğer bazı örnekler arasında yer almaktadır. 

Diğer taraftan, bazı AB üyesi ülkelerde AB'ye üyelik sürecimize karşıt çevrelerin de etkisiyle 
oluşan Türkiye hakkındaki önyargıların ve yanlış bilgilerin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir 
iletişim stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da halen devam etmektedir. 

Bunların yanısıra, Şüphesiz ülkemizin yurtdışındaki temsilcileri konumunda bulunan yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bulundukları Ülkelere entegrasyonlarının sağlanması ve 
eğitim olanaklarından faydalanmalarının önemine ilişkin çalışmalar yapılması ülkemizin yurtdışında 
sahip olduğu imaj ve algılamaya olumlu katkılar sağlayacaktır. Bilindiği üzere, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın sorunlarının takibi ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyonunda tüm tarafların 
katılımıyla "Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Sunulan Hizmetlere Yönelik Strateji Belgesi" 
hazırlanmıştır. Söz konusu Strateji Belgesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz yurtdışında yaşayan 
kadınlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesinden sorumlu kılınmış olup, diğer ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına da çeşitli görevler verilmiştir. 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar kapsamında Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Türk çalışanların ve ailelerinin yoğun olduğu 
ülkelerde yaşayan kadınlarımızın sorunlarının ve ihtiyaç duydukları hizmetlerin tespiti ve çözüm 
Önerilerinin geliştirilmesini teminen 2006 ve 2008 yıllarında söz konusu Ülkelere ziyaretler 
gerçekleştirmiştir. Ziyaretler sırasında muadilleri olan kamu kurum ve kuruluşları, Türk Demekleri 
ve vatandaşlarımızla temaslarda bulunulmuş, ayrıca 2008 yılında Paris/Fransa'ya yapılan ziyaret 
sırasında Lyon, Marsilya, Paris Başkonsolosları ve Strazburg Başkonsolosluğu Maslahatgüzarı ile 
yapılan toplantı sonrasında vatandaşlarımızın bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduğu alanların tespiti 
yapılmıştır. Ayrıca Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 2009 yılı Ekim ayında da 
Fransa ve Hollanda'ya çalışma ziyaretlerinde bulunması ve söz konusu ziyaret kapsamında kadın 
sağlığı, kız çocuklarının eğitiminin önemi, aile bütünlüğü, Türkiye'de kadın haklan konusunda 
yaşanan gelişmeler, ebeveyn-çocuk iletişimi, Türkiye'den yapılan evlilikler ile entegrasyon 
konularının ele alınacağı toplantılar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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160.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, TÜBİTAK'ın verdiği burslara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/8315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Recep Tayyip ERDO&AN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.01.06.2009 

TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu),akademik ve 
endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek amacıyla 
çalışmalar yapan bir kurumdur. Kendi yaptığı çalışmaların yanında, Türkiye 
çapında başarılı olmuş, çeşitli kademelerde öğrenim gören öğrencileri de burslar 
yoluyla desteklemektedir. TÜBİTAK tarafından belirlenmiş kriterler 
çerçevesinde burs verilecek öğrenciler tespit edilmektedir. ÖSS sınavında 
sayısal üğıHıklı ilk 7500 öğrenciye Biyoloji, Fizik, Kimya bronşlarını seçmek 
kaydıyla, sayısal .ağırlıklı ilk 5000 öğrenciye Matematik, ^ojejajejf'&iydloji ve 
Genetik branşlarını seçmek kaydıyla, sözel ağırlıklı ilk 5ÖÛÖ öğrenciye tarih 
branşını seçmek kaydıyla, eşit ağırlıklı ilk 5000 öğrenciye felsefe ve sosyoloji 
branşlarını seçmek kaydıyla, eşit ağırlıklı ilk 2500 öğrenciye de psikoloji branşını 
seçmek kaydıyla burs vermeyi taahhüt etmektedir, Bu kriterlere uyan ve 
TÜBİTAK'ın gösterdiği branşlara kaydolan Öğrencilerin bürsıi,4ii!âris öğrenimi 
boyunca devam etmektedir. Bursun devam etmesinde kurumun getirdiği koşul 
dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlanmaması olarak belirtilmektedir. 
Lisans öğrenimini sınıfta kalmadan sürdüren öğrenciler, öğrenim «sürelerinin 
sonuna kadar bu bursu alma hakkına sahiptir. ^ ; • ' 

Ancak TÜBİTAK bursların devamlılığı ile, ilgili olarak yeriî kriterler 
belirlemiştir. Sadece sınıf geçmeyi yeterli gören önceki sistemin yerine belli bir 
ortalamayı tutturmayı getirmeyi hedef lemektedir. 

Oysa TÜBİTAK tarafından yapılan yönlendirme ile branşlarını tercih eden 
ve öğrenimlerine başlayan öğrencilerin aynı koşullarla bu bursları almaya devam 
etmeleri, hukuken kazanılmış hak oluşturur. TÜBİTAK gibi bir kurumun,hukuk 
tarafından korunan bu duruma aykırı davranmasını anlayabilmenin olanağı yoktur. 

Tarafıma iletilen bilgilere göre, burs ödemeleri yapılacak değişiklikler 
nedeniyle durdurulmuştur. Final dönemlerinin yaklaştığı bu süreçte bursların 
durdurulması, kitap ve kaynaklarını verilen bu bursla sağlayan pek çok öğreniciyi 
mağdur edecektir. 
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Bu çerçevede; 

1-TÜBÎTAK'ın verdiği burslardan kaç öğrenci faydalanmaktadır? 

2-Burs ödemeleri durdurulmuş mudur? 

3-Burs devamlılığında sınıf geçme kriterinin değiştirilerek belli bir başarı 
ortalamasını tutturma kriterinin getirilmesinin nedeni nedir? 

4-Bu kriterin hukuken kazanılmış hakları olan öğrencilere de uygulanmasının 
açıklaması nedir? 

5-Özellikle final dönemi öncesi bursların ödenmemesi nedeniyle pek çok öğrenci 
mağdur olacaktır. ÖğrehlçlJerin mağduriyet yaşamalarını engellemek için herhangi 
bir çözüm düşünülmekte midir? 

6-TÜBİTAlCtan burs alan öğrencilere, kurum ÖSS sınavı sonrasında belli 
branşları seçmeleri koşuluyla burs alabilecekleri söylemiştir. Öğrenciler de bu 
doğrultuda tercihlerini yapmıştır, öğrencilerimizin yaşamlarını etkileyebilecek 
Son derece kritik bir süreçte onları yönlendiren TÜBİTAK'ın, üzerinden belli bir 
süre geçtikten sonra bu öğrencileri ortada bırakması TÜBİTAK'ın amaç ve ilkeleri 
ile örtüşmekte midir? 

7-TÜBÎTAK'ın bütçesi ne kadardır? 

8-Bu bütçede önceki yıllara oranla bir düşüş söz konusu mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/1210 
Konu : 03/07/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8315-13898/30181 sayılı yazı. 
b) 19.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-151-10/2615 sayılı yazı. 

tlgi (a) yazı gereği İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/8315 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehnfct AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK: yazı 

- 6 2 5 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL'A AİT 7/8315 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE YANITLARIMIZ 

SORU 1: TÜBİTAK'ın verdiği burslardan kaç öğrenci faydalanmaktadır? 

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 
Kanununun "Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve 
geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, 
öğrenim ve öğrenim sonrasında Üstün başarısıyla kendini gösteren 
gençleri İzleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu 
amaçla burslar vermek, yarışmalar düzenlemek..." şeklindeki 2/j maddesi 
kapsamında, TÜBİTAK tarafından hali hazırda yürütülmekte olan 25 farklı 
program mevcuttur. Bu programlardan yararlanan toplam bilim insanı sayısı 1 
Ocak 2009 tarihi itibariyle 15.882'dir. 

Bu programlardan biri olan, 2205 kodlu Yurt İçi Lisans Burs Programı 
kapsamında ise, 30 Nisan 2009 tarihi itibariyle 390'ı hazırlık öğrencisi olmak 
üzere toplam 1753 bursiyer desteklenmektedir, 

SORU 2: Burs ödemeleri durdurulmuş mudur? 

Burs ödemelerine devam edilmektedir. 

SORU 3: Burs devamlılığında sınıf geçme kriterinin değiştirilerek belli bir basan 
ortalamasını tutturma kriterinin getirilmesinin nedeni nedir? 

2005 yılında başlatılan 2205 kodlu Yurt İçi Lisans Burs Programının amacı, 
üniversite lisans öğrencilerini belirlenen bilim alanlarında öğrenim ve çalışmalar 
yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı 
yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve 
araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim İnsanları olarak 
yetişmelerini sağlamaktır. 

Bu amaca yönelik olarak her yıl ÖSS sınavında Bilim Kurulu tarafından 
belirlenen sayıda öğrenci arasına giren ve Bilim Kurulunca belirlenen alanları 
seçen Türk vatandaşlarına burs verilmektedir. 

TÜBİTAK'ın tüm destek programlarında olduğu gibi, 2205 kodlu Program için de 
yürütülmekte olan etki analizi çalışmaları çerçevesinde, programın belirtilen 
amaçlara ulaşabilmesi için alınması gereken önlemler üzerinde de çalışılmıştır. 
Bu çalışmalar sırasında, yükseköğretim kurumlan arasında başarı 
değerlendirme sistemleri yönünden büyük farklılıklar olması ve hatta bazılarında 
sınıf tekrarı gibi bir durumun dahi olmaması hususları da dikkate alınmıştır. 

Bu kapsamda, Programın yukarıda belirtilen amacı ile Üniversiteler arası 
uygulama farklılıkları çerçevesinde, belli bir not ortalamasının sağlanması kriteri 
getirilmiştir. 

Söz konusu uygulama, 2009 yılı ve sonrasında burs almaya hak kazanacak 
öğrenciler için getirilmiş olup, hali hazır bursiyerierimiz hakkında bu yönde 
alınmış bir karar yoktur. 
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SORU 4 - Bu kriterin hukuken kazanılmış haklan olan öğrencilere de 
uygulanmasının açıklaması nedir? 

Belirtildiği üzere bu yönde alınmış bir karar mevcut değildir. 

SORU 5 - özellikle final dönemi öncesi bursların ödenmemesi nedeniyle pek çok 
öğrenci mağdur olacaktır. Öğrencilerin mağduriyet yaşamalarını engellemek için 
herhangi bir çözüm düşünülmekte midir? 

Yukarıda açıklandığı üzere böyle bir durum söz konusu değildir. 

SORU 6 - TÜBİTAK'tan burs alan öğrencilere, kurum ÖSS sınavı sonrasında 
belli branşları seçmeleri koşuluyla burs alabilecekleri söylemiştir, öğrenciler de 
bu doğrultuda tercihlerini yapmıştır. Öğrencilerimizin yaşamlarını etkileyebilecek 
son derece kritik bir süreçte onları yönlendiren TÜBİTAK'ın, üzerinden belli bir 
süre geçtikten sonra bu öğrencileri ortada bırakması TÜBİTAK'ın amaç ve 
ilkeleri İle örtüşmekte midir? 

Bursun nihai amacı belirli bölümleri seçen üniversite öğrencilerine finansal 
destek sağlamak değil, destek sağlamak suretiyle bu öğrencilerimizi bilim insanı 
eksikliği tespit edilen söz konusu bilim alanlarına birer bilim insanı olarak 
kazandırmaktır. 

Bununla birlikte, yukarıda açıklandığı üzere halen bursiyerliği devam edenler 
için bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır. 

SORU 7 - TÜBİTAK'ın bütçesi ne kadardır? 

TÜBİTAK'ın 2009 yılı Bütçesi 1.127.085.000 TL'dır. 

SORU 8-Bu bütçede önceki yıllara oranla bir düşüş söz konusu mudur? 

TÜBİTAK bütçesinde bir düşüş olmamıştır. 
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161.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, işsizlikle mücadeleye ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ^t^fından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 01.06.2009, 

"Ahmet" DurânmEt lT 
Balıkesir Milletvekili 

Revize edilen 2009-2011 verilerinden anlaşılmaktadır ki.îşsizlikle mücadelede 
başansızlık açık bir şekilde teyit edilmektedir,Bu tür bir işsizlikle,makro ekonomik 
önlemlerin yanı sıra,doğrudan aktif iş gücü politikaları ile de mücadele etmek gerekmektedir 

Daralan iç ve dış taleple birlikte işsizlik daha da katılaşmaktadır. 

1.Giderek sosyal patlamalara yol açabilecek ve sosyal dokumuzun bozulmasına'sebep 
olacak işsizlikle ne gibi bir mücadele etmektesiniz? 

2.2009 yılı itibari ile ne kadarlık bir iş gücü planlamaktasınız? 

3.Ülkede işsizliği ne zaman ve nasıl bitireceksiniz.Bununla ilgili ciddi bir programınız 
var mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 - ^ 5 " 15TEMMUZ2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/8318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17/06/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13917 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/8318 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇBR 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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BALIKESİR MÎLLETVEKÎLİ AHMET DURAN BULUTUN 7/8318 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLÎŞKÎN CEVAP 

İşsizlik, ekonomik ve toplumsal etkileriyle, günümüzde bütün dünya ekonomilerinin 
öncelikli sorunları arasındadır. Ülkemizde de işsizlik olgusu, küresel ekonomik krizin ve 
genel dünya konjonktürünün yanı sıra, ülkemize özgü yapısal, demografik ve ekonomik geçiş 
sürecinde olmaktan kaynaklanan özel nedenlere dayanmaktadır. 

Son dönemde, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ya da kamuoyunda bilindiği şekliyle "istihdam paketi" ile getirilen yeni 
uygulamalarla, işsizlikle mücadelenin iktisadi, hukuki ve idari zemini sağlamlaştırılmıştır. 
İstihdam paketi ile esas olarak, istihdamı zorlaştıran idari ve mali yükler azaltılmış, genç ve 
kadın istihdamı teşvik edilmiş, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı sağlayacak düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda, 18-29 yaş arası gençlerin ve işgücüne katılım oram AB ülkelerine 
kıyasla oldukça düşük olan kadınların istihdamını artırmak amacıyla, mevcut istihdama ilave 
olarak işe alınan kadınlar ile gençlere ait SSK priminin S yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanması hükme bağlanmıştır. İşsizlik Sigortası Fonundan sigortalı 
işsizlere ödenen "İşsizlik Ödeneği" miktarı artırılarak, İşsizlik Sigortası Kanunu, lŞKUR'a 
kayıtlı tüm işsizlere yönelik aktif istihdam faaliyetlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

18/02/2009 tarihinde çıkarılan 583 8 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile istihdamın korunması amaçlanmış, Kısa Çalışma ödeneği süresi 
uzatılmış ve ödeme miktarı % 50 artırılmıştır. Ayrıca, 4 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen 
bir basın toplantısıyla açıklanan Hükümetimizin kapsam ve maliyet olarak geniş kapsamlı 
Bölgesel ve Sektörel "Teşvik Uygulama ve İstihdam PaketTde, esas olarak yeni yatırımlara 
yönelik devlet yardımlarına ve aktif işgücü programlarının güçlendirilmesine ilişkin sistemler 
içermektedir. Yasal düzenleme çalışmaları devam eden son paket ile istihdamın artırılması 
yönünde yapılacak yatırımlara, vergi oranları, sigorta pirimleri, yatırım katkı paylan ve kredi 
faiz oranları ile önemli teşvikler getirilmiştir, örneğin, yeni yatırımların SSK primi işveren 
hissesinin bölgelere göre 2 yıldan 7 yıla kadar tamamı, Nisan 2009'daki mevcut istihdama 
ilave olarak işe alınan işçilerin sosyal güvenlik primleri ise 6 ay boyunca Hazine tarafından 
karşılanması sağlanmıştır. İşsizlik sigortasından ödeme alanların yeniden istihdamları teşvik 
edilmektedir. 

Ayrıca, İŞKUR, istihdam hizmetleri kapsamında iş ve işçi bulmaya aracılık 
faaliyetinin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde istihdam politikaları geliştirmekte, Aktif İşgücü 
Programları kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, işgücü yetiştirme kursları, özürlü 
ve eski hükümlülere yönelik mesleki rehabilitasyon faaliyetleri, çalışan işgücüne yönelik 
işletmelerde eğitim seminerleri düzenlemekte, Pasif İşgücü Programlan kapsamında ise işini 
kaybeden işsizlere yönelik olarak "işsizlik ödeneklerinin ödenmesi", "hastalık ve analık 
sigortası primlerinin yatınlması", "yeni bir işe yerleştirilme çalışmalannın yapılması", 
"meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerinin sağlanması" hizmetlerini içeren 
İşsizlik Sigortası ile Kısa Çalışma ödeneği ve Ücret Garanti Fonu faaliyetlerini özenle 
sürdürmektedir. Bunların yanı sıra başta Kurum hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunumunu 
sağlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Dönüşüm Projesi (e-lŞKUR) olmak üzere 
gençlerden kadınlara, özürlülerden diğer dezavantajlı gruplara istihdam yolunu açan pek çok 
Afi destekli büyük proje de başarıyla uygulanmaktadır ve önümüzdeki dönemde de bu tür 
projeler devam edecektir. 

- 6 2 9 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

4 Haziran 2009 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve yasal altyapı çalışmaları devam 
eden son "teşvik ve istihdam paketi" bileşenlerinden aktif işgücü programlarının geliştirilmesi 
Ve güçlendirilmesi kapsamında: 

- Kısa süreli geçici istihdam sağlayan okul, hastane vb. sağlık kurumlarındaki bakım 
ve onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, park, 
bahçe düzenlemesi gibi Toplum Yararına Çalışma Programlarına (TYÇP) aktarılan kaynak 
artırılarak 2010 yılı sonuna kadar 120 bin işsize doğrudan istihdam imkanı sağlanacaktır. 

-Vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması ve işgücünün mesleki becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından 200 bin işsize meslekli eğitim verilecektir. 

- 1 0 bin kişiye girişimcilik eğitimi verilerek, geliştirilen projelere KOSGEB tarafından 
4 bin TL hibe verilecektir. 

- İş tecrübesi olmayan gençlere deneyim kazandırmak ve iş bulma imkanlarım 
artırmak amacıyla verilecek işbaşı eğitimleri çerçevesinde meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim 
mezunu 100 bin gencimizin işyerlerinde staj yapması sağlanacaktır. 

İşsizliğin ve ona bağlı diğer toplumsal sorunların çözümü yönünde gerek Hükümet 
Programı ve Eylem Planında, gerek Kalkınma Planında ve diğer bağlayıcı metinlerde elbette 
kapsamlı bir politik irade ve program mevcuttur. Ancak, siyasal ya da yasal düzenlemeler 
çözümün yalnızca tek bir ayağı olabilir. Daha önemli ve gerekli olan, toplumun bütün 
kesimlerini ilgilendiren bu sorunun çözümünde kamu-özel ayrımı yapmadan bütün kesimlerin 
ortak bir payda üzerinde, eşgüdüm ve işbirliği halinde, çözüm üreten ve bunu paylaşan bir 
tavır belirlemesidir. 

Atılan adımlar, yapılan düzenlemeler, ortaya konan çalışmalar ancak böyle bir zemin 
üzerinde meyvesini verecek; işsizlik sorunu ve onun toplumda yarattığı tahribatın etkileri en 
aza indirilebilecektir. 
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162.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN^araŞndan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01.06.2009 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Toplamda 8 milyon 902 bin emekli,dul ve yetimin 6 milyon 739 bini açlık sınırının 
altında bir yaşam mücadelesi vermektedir. 

Bir başka ifadeyle Türkiyede emeklilerin Yüzde 75.70'i açlık sınırı olarak belirlenen 
744.65 TL. nin altında kalan aylıkla sefaletle boğuşuyorlar. 

1.6,5 yıldır emeklilerin durumlarını iyileştirici ne gibi çalışmalar yaptınız? 

2.Krizin etkilerini gidermek için ekonomi yönetiminin işsizlere,emekli,dul ve 
yetimlere harcama çeki verileceğini açtklamıştınız.Bu çekler ne zaman verilecektir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610 1540 16TEMMUZ2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/8319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17/06/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13919 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/8319 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DÎNÇER 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AHMET DURAN BULUTUN 7/8319 ESAS NO'LÜ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği Üzere, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 01/01/2000 tarihinde 
yürürlüğe giren 16 ncı maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 ve 1479 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, gelir ve aylıkların bir önceki ayda gerçekleşen TÜFE 
oranı kadar her ay artırılması öngörülmüştür. 01/01/2000 tarihinden 2002 yılı sonuna kadar 
gelir ve aylıklar aylık TÜFE oranlarında artırılmış, 2003 yılından itibaren ise aylık TÜFE 
oranlarındaki artış yerine 2003 yılında sosyal destek ödemesi, 2004 ve daha sonraki yıllarda 
da oransal artışlarla gelir ve aylıklar artırılmıştır. 

Bu çerçevede; 
2003 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve 

aylıklar, 15/01/2003 tarih, 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4784 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık 
Almakta Olanlara Sosyal Destek ödemesi Yapılması Hakkındaki Kanun" gereği Bakanlar 
Kurulunun 15/01/2003 tarih, 2003/5146 sayılı Karan ile Kurum emekli, dul ve yetimlerine 
genel bütçeden karşılanmak üzere 2003 yılında ödenecek olan aylık ve gelirlere ilave olarak 
sosyal destek ödemesi (SDÖ) yapılması öngörülmüş, 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre gelir 
ve aylık alanlara 75 TL, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ödenen aylıklara ise 1 ila 12 nci 
basamaktan aylık alanlara 100 TL, 13 ila 24 üncü basamaktan aylık alanlara 75 TL'yi 
tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi verilmiştir. 

2004 yılında, 5073 sayılı Kanunla 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde bakiye sosyal 
destek ödemeleri gelir ve aylıklara ilave edilerek 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminde %10, 
2004 Temmuz ödeme döneminde %10 oranında, 

- 2005 yılında, 5282 sayılı Kanunla 2004 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla dosya 
bazında ödenmesi gereken miktar esas alınarak, 200 TL ve altında gelir ve aylık alanlara 2005 
yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %8, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 
itibaren %8, 200 TL ile 318 TL arasında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme 
döneminden itibaren %7, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren %7, 318 TL ve 
üzerinde aylık ve gelir alanlara 2005 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren %6, 2005 yılı 
Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren %6 oranında, 

2006 yılında, 5454 sayılı Kanunla 2006 yılı Ocak ve Temmuz aylan ödeme 
dönemlerinde %3 oranında, 

2007 yılında, 5565 sayılı Kanunla 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %5, 
2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE artış oranı 
olan %3,87 oranında, 

2008 yılında, 5724 sayılı Kanunla 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %2, 
2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE oranı olan 
%6'ya %1,2 ilave edilmek suretiyle %7,2 oranında, 

gelir ve aylıklar artırılmıştır. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında; bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz 
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim 
oranı kadar artırılarak ödeneceği, 
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Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında da, bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış 
olan aylık ve gelirlerin 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılacağı, 

öngörülmüştür. 
Bu hükme göre, 2009 yılında ilk altı aylık dönem için 2008 yılının ikinci altıncı ayında 

gerçekleşen TÜFE oram olan %3.84 oranında gelir ve aylıklar artırılarak, Ocak ayı ödeme 
döneminden itibaren ödenmektedir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun "Emekli Aylığı" başlıklı 41 inci maddesi; 
"a) Emekli, adi malûllük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel 
Kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır. 

b) Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen 
rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak 
tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara %75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl 
için %1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı 
için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1'inin 1/12'si emekli aylığına aynca 
eklenir. 

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malûllük aylıklarında emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıklarının %100'ünü geçemez. Vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu 
tahdit uygulanmaz." hükmünü, 

Yine aynı Kanunun Ek 70 inci maddesi; 
"Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan, 
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, 
b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240'ına, 
- Ek göstergesi 7600 (dahil) • 8400 (hariç) arasında olanlarda %200'üne, 
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda %180'ine, 
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %150'sine, 
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda %130'una, 
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %70'ine, 
- Diğerlerinde %40'ma, 

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. 
Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç 

katma kadar artırmaya, yukardaki ek gösterge gruplarım değiştirmeye ve personel 
kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden 
düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfı, 
görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır. 

Bu tutarlar, bu kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının; Ek 20 nci maddesine göre de emeklilik 
ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir." hükmüne amirdir. 

Buna göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı kanunun 41 inci ve Ek 
70 inci maddelerinde belirtilen 5 unsur: 

a) Aylık Göstergeleri, 
b) Ek Göstergeler 
c) Taban Aylığı 
d) Kıdem Aylığı 
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e) Emeklilik Tazminatı 
ve yürürlükte bulunan katsayılar esas alınmak suretiyle hesap edilen "Emekli Aylığı 

Bağlanmasına Esas Aylık" tutarının 25 yıl için %75M, fazla her tam yıl için %1 fazlası, eksik 
her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmaktadır. 

Aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi; 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda 

yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı rütbe, 
kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü 
aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır." hükmüne göre, memur maaş 
katsayı artışları dikkate alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış olan emekli 
aylıkları artışa tabi tutulmaktadır. 

öte yandan, 5724 sayılı 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi; 
01/01/2008 tarihinden itibaren (01/01/2008-30/06/2008 döneminde) uygulanacak aylık 

katsayısı 0,049318, taban aylığı katsayısı 0,65061 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçüncü bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 03/01/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı karan 
ile 01/01/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,049486, taban aylığı katsayısı 
0,65283 olarak, 

01/07/2008 tarihinden itibaren (01/07/2008-31/12/2008 döneminde) uygulanacak aylık 
katsayısı 0,05031, taban aylığı katsayısı 0,6636 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçünce bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 03/07/2008 tarihli ve 2008/13860 sayılı karan 
ile 01/07/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,051448, taban aylığı katsayısı 
0,6812 olarak 

uygulanmıştır. 
Bu defa, 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi ile, 

01/01/2009-30/06/2009 döneminde aylık katsayısı 0,053505, taban aylığı katsayısı 0,7084 
olarak; 01/07/2009-31/12/2009 döneminde ise aylık katsayısı 0,05592, taban aylığı katsayısı 
0,74348 olarak uygulanması hükme bağlanmış ve söz konusu düzenleme dikkate alınarak 
01/01/2009 tarihinden itibaren emekli aylıklan artınlmıştır. 

Esasen, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından 2008 yılı Aralık ayma ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatlan Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 4'ünü aşması 
halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2009 yılının birinci altı aylık dönemine ait katsayıları 
yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu aynca belirlenmiştir. 

Kurum emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve aylıklan kanunlarla belirlenen oranlara göre 
artırılmaktadır. 

5510 sayılı Kanunla farklı kanunlara ve farklı sosyal güvenlik kurumlanna tabi 
sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmış olup, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılarla ilgili düzenlemeler 
yapılmış, ayrıca 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarla ilgili olarak da 
söz konusu sandıkların 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması öngörülmüştür. 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle 
çalışanlar, tanm işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi 
hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak Ve 
yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
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163.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana Zincirlibağlar'daki TOKİ konutlarının 
teslimine ve yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/8320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 

. . -YılmazTANKUT 
MHP Adana Milletvekili 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 
özellikle seçim bölgem Adana başta olmak üzere diğer illerde üretilen konutların İnşası, teslimi ve 
kullanım süreçlerinde çok yoğun şekilde sorun ve şikâyetler almaktayız. 

TOKTnin Adana'da alt gelir grubuna yönelik Zincirlibağtarbölgesinde inşaatı devöfrı öden 
ve 2008 yılı Eylül ayında teslim edilmesi gereken konutların hajc sahiplerine henüz teslim edilmediği 
bildirilmiştir. Bu konutların tesliminin birkaç kez ertelendiği belirtilmektedir. 

Bu konutların hak sahipleri; Seçim bölgem Adana'da kiraların genelde yıllık peşin olarak 
verilmesinden dolayı, ilerdeki aylarda hem kira hem de TOKİ taksidini Ödemelerinin mümkün 
olmadığından dolayı belirsizliğin giderilmesi ve kesin bir tarihin verilmesini İstemektedirler.' Yeni 
öğretim yılı başlamadan bu evlere taşınmalarının elzem olduğunu, bu düşüncelerle en kısa zamanda 
en geç Eylül ayından önce teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Diğer taraftan Adana Sofulu 1. Bölge de, Alt gelir grubuna yönelik yapımı tamamlanan ve 
teslim edilen konutlarda TOKİ'nin atadığı yönetimin hak sahiplerinden 90 TL ve 25 TL olmak üzere 
toplam 115 TL ortak gider adı altında bankanın birine hesap açarak para talebinde bulunmaları ve bu 
konuda herhangi bir açıklama yapılmadan vatandaşları sıkıştırarak "yoksa her ay % 5 cezalı 
ödersiniz" şeklinde baskı yapılması insanlarımızı zor durumda bırakmaktadırlar. 

Ayrıca söz konusu TOKİ sakinleri, TOKİ tarafından atanan yönetimin ne kadar süre ile bu 
yüksek aidatlarla görev yapacağını bilememekte ve haklı olarak bir an önce kendi yönetimlerini 
kendileri seçmek istemektedirler. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Yukarıda sayılan sorun ve şikâyetlerden haberdar mısınız? 

2- Yapımı devam eden diğer bölgelerdeki konutların zamanında teslim edilmesi için acil 
olarak hangi önlemler alınacaktır? 

_ . .3- Yukarıda bahse konu olan Zincirlibağlar bölgesindeki konutlar ne zaman teslim 
edilecektir? Bu teslimatların gecikmesinin nedenleri nelerdir? 

4- Bu konutların en geç önümüzdeki Eylül ayından önce teslim edilmesi konusunda ne gibi 
çalışmalar yapılacaktır? 

5- Hak sahiplerinden alman aidat veya ortak giderlerin miktarlan nasıl ve hangi yöntemlerle 
belirlenmektedir? Bu aidatların Alt gelir grubuna dahil vatandaşlar tarafından daha rahat 
ödenebilmesi için nasıl ve hangi kolaylıklar yapılacaktır? 

6- Hak sahiplerinin kendi yönetimlerini oluşturmak için yapması gereken işlemler nelerdir? 

7- Yukarıda sayılan sorunların çözümü konusunda ne gibi önlemler alınacaktır 
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T.C 
DEVLET BAKANİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

,Sayı :B.02.0.001/U-W5 03 TEMMUZ 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :17/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8320-13930/30249 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Yılmaz TANKUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8320 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet BakanyVe 
Başbakan Yardımcısı 

Ek-Soru önergesi Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ TANKUT'UN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8320 SAYILI YAZHJ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında özellikle seçim bölgem Adana başta olmak üzere diğer illerde 
üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanım süreçlerinde çok yoğun şekilde 
sorun ve şikayetler almaktayız. 

TOKİ'nin Adana'da alt gelir grubuna yönelik Zincirlibağlar bölgesinde 
inşaatı devam eden ve 2008 yılı Eylül ayında teslim edilmesi gereken 
konutların hak sahiplerine henüz teslim edilmediği bildirilmiştir. Bu 
konutların tesliminin birkaç kez ertelendiği belirtilmektedir. 

Bu konutların hak sahipleri; seçim bölgem Adana'da kiraların genelde yıllık 
peşin olarak verilmesinden dolayı, ilerdeki aylarda hem kira hem de TOKİ 
taksidini ödemelerinin mümkün olmadığından dolayı belirsizliğin giderilmesi 
ve kesin bir tarihin verilmesini istemektedirler. Yeni öğretim yılı başlamadan 
bu evlere taşınmalarının elzem olduğunu, bu düşüncelerle en kısa zamanda 
en geç Eylül ayından önce teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Diğer taraftan, Adana Sofulu 1 .Bölgede, alt gelir grubuna yönelik yapımı 
tamamlanan ve teslim edilen konutlarda TOKİ'nin atadığı yönetimin hak 
sahiplerinden 90.-TL ve 25.-TL olmak üzere toplam 115.-TL ortak gider adı 
altında bankanın birine hesap açarak, para talebinde bulunmaları ve bu 
konuda herhangi bir açıklama yapılmadan vatandaşları sıkıştırarak, "yoksa 
her ay %5 cezalı ödersiniz" şeklinde baskı yapılması insanlarımızı zor 
durumda bırakmaktadır. 

Ayrıca, sözkonusu TOKİ sakinleri, TOKİ tarafından atanan yönetimin ne 
kadar süre ile bu yüksek aidatlarla görev yapacağını bilememekte ve haklı 
olarak bir an önce kendi yönetimlerini kendileri seçmek istemektedirler. 
Bu bilgiler çerçevesinde; 
Yukarıda sayılan sorun ve şikayetlerden haberdar mısınız? 
Yapımı devam eden diğer bölgelerdeki konutların zamanında teslim edilmesi 
için acil olarak hangi önlemler alınacaktır? 
Yukarıda bahse konu olan Zincirlibağlar bölgesindeki konutlar ne zaman 
teslim edilecektir? Bu teslimatların gecikmesinin nedenleri nelerdir? 
Bu konutların en geç önümüzdeki Eylül ayından önce teslim edilmesi 
konusunda ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 
Hak sahiplerinden alınan aidat veya ortak giderlerin miktarları nasü ve 
hangi yöntemlerle belirlenmektedir? Bu aidatlann alt gelir grubuna dahil 
vatandaşlar tarafından daha rahat ödenebilmesi için nasıl ve hangi 
kolaylıklar yapılacaktır? 
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Hak sahiplerinin kendi yönetimlerini oluşturmak için yapması gereken 
işlemler nelerdir? Yukarıda sayılan sorunların çözümü konusunda ne gibi 
önlemler alınacaktır 

CEVAP : Bilindiği üzere, TOKÎ, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa 
ettirmekte ve bu konutları kredi lendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile 
hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

Bu çerçevede, TOKİ, Adana ili Seyhan ilçesi Zincirlibağlar mevkiinde, 1.080 adet 
konut ile ada içi ve genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı uygulaması 
yürütmektedir. 
Sözkonusu uygulamanın yapıldığı arazide, Seyhan Belediyesi tarafından imar 
planı düzenleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda, daha önce 
1.080 adet konut yerleştirilen araziye, 714 konut yerleştirilmiş ve geriye kalan 366 
konut için de yeni arazi belirlenmiştir. Sonuçta, 314 gün gecikmeli olarak, 
inşaatların kalan 366 konutluk kısmının yapımına başlanılmıştır. Dolayısıyla, iş 
bitim tarihi gecikmiştir. 

Bu itibarla, Adana-Seyhan-Zincirlibağlar Projesi kapsamında üretilen konutlar, 
geçici kabullerinin yapılmasını takiben hak sahiplerine teslim edilecektir. 
Sözkonusu konutların anahtar tesliminin Ağustos veya Eylül 2009 tarihleri 
arasında yapılması planlanmaktadır. 

Soru önergesinde yer alan, TOKİ uygulamaları kapsamında bulunan Adana-
Sançam-Sofulu l.Etap Projesi çerçevesinde, 784 adet konutun geçici kabulü 
yapılarak, Mart 2009 tarihinde hak sahiplerine teslimine başlanılmıştır. 
Diğer taraftan, TOKİ'nin toplu konut uygulamaları kapsamında, halka arz edilen 
konutlar uzun vadeli ödeme planıyla satıldığından, konutların mülkiyet (tapu) 
devri, ancak, borç bitiminde yapılabilmektedir. Bu dönem zarfında, konutların 
mülkiyeti İdare uhdesinde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, gerek 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 27'inci maddesinde yer 
alan "Ana Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı 
kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından 
kararlaştırılır" hükmü gereği, gerekse de İdare ile konut alıcıları arasında 
imzalanan Gayrimenkul Saüş Sözleşmesinin ilgili maddesi ve yönetim planı 
uyarınca; mülkiyet sahibi sıfatıyla, İdare tarafından Geçici Yönetim ve Denetim 
Kurulları oluşturulmaktadır. 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20'inci maddesi; kat maliklerinin "kapıcı, 
kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit 
olarak, anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin koruma, 
güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak 
tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı 
oranında katılmakla yükümlü" olduğunu hüküm altına almıştır. 
Geçici yönetimin görevi, değişik zaman dilimlerinde konutlarına taşınan 
kullanıcılara gerekli bilgileri aktarmak; "ortak alanların" sorunsuz faaliyette 
bulunmasını sağlamak (asansör, site içi aydınlatma, blok otomatlarının çalışması 
ve resmi kurum abonelik işlemleri gibi); ortak alanlara ait işlemleri yürütmek 
(blok ve çevre temizliği, ısınma, kapıcılık işlemleri ve çevre bakımı gibi); 
iskandan kaynaklanan hizmetlerde bir aksamaya meydan vermemek; kullanımdan 
kaynaklanmayan arızalar ve yapısal sorunların çözümünde kurum ve kuruluşlar 
nezdinde daha etkin ve verimli bir çalışma yapmak; olarak tanımlanmaktadır. 

Bu itibarla, Adana, Sarıçam, Sorulu 1. Etap Uygulaması çerçevesinde, geçici 
yönetimin hazırladığı bütçe İdare tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 
Yönetim faaliyetleri, onaylı bütçeye uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca, 634 
Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği, yönetim, en az 3 ayda bir İdarenin denetim 
kurulu tarafından denetlenmekte ve denetim raporları, İdare bilgisine 
sunulmaktadır. 

Ancak, konut alıcılarından gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, 
02.07.2009 tarihinde İdare gözetiminde yapılacak seçimlerle oluşacak yeni 
yönetime her türlü bilgi ve belgelerle birlikte devir teslim yapılacaktır. 
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164.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Karadeniz Bakır İşletmelerinin kurumsal ve kişisel 
iştirakçilere borcuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8321) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Halen tasfiye halinde olan ve % 99.9'u özelleştirme idaresi 
Başkanlığına devredilen Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin kurumsal 
ve kişisel iştirakçilere toplum borcu ne kadardır? 

2- Bireysel olarak elinde Karadeniz Bakır İşletmeleri hisse senedi 
olan toplam kaç iştirakçi vardır? Bunların hisse senetlerinin 
toplam değeri bugünkü fiyatlandırmaya göre ne kadardır? 

3- Kurumsal bazda iştirakçi durumda olanlara ödeme yapılmış 
mıdır? Yapıldıysa bunların elindeki hisseler birim olarak kaç 
liradan/kuruştan fiyatlandırılmıştır? Birim fiyatın takdiri neye göre 
yapılmaktadır.? 

4- Bundan 35-40 yıl önce elinde avucunda ne kadar birikmişi varsa 
bir millet-devlet kuruluşu diyerek Karadeniz Bakır İşletmeleri 
hisse senedine yatıran bireysel iştirakçilere ödeme yapılacak 
mıdır? Yapılmayacaksa bunun nedeni nedir? 

5- özelleştirme idaresi Başkanlığı kendi bünyesine aldığı kurum ve 
kuruluşların alacak ve vereceklerinden de sorumlu değil midir? 
Sorumluysa neden bireysel iştirakçilerin hisse senetlerinin 
karşılığını ödememektedir? 

6- Tek hataları devlet garantili hisse senedi almak olan ve zamanında 
çok büyük parasal değer taşıyan bireysel iştirakçilerin haklarını 
alabilmeleri ve kayıplarını karşılayabilmeleri konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Hükümet olarak bu konuda bir çalışmanız var 
mıdır? 

7 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.O2.1.ÖİB.0.6S.0O.O0/610 4 6 2 4 C3 07.2009 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8321 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Halen tasfiye halinde olan ve % 99,9'u özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilen 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin kurumsal ve kişisel iştirakçilere toplam borcu ne kadardır? 

CEVAP 1- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.nin 100.000.000 TL kayıtlı sermayesinin tamamı 
ödenmiş olup, hissedarlarına borcu bulunmamaktadır. 

SORU 2- Bireysel olarak elinde Karadeniz Bakır İşletmeleri hisse senedi olan toplam kaç 
iştirakçi vardır? Bunların hisse senetlerinin toplam değeri bugünkü fiyatlandırmaya göre ne 
kadardır? 

CEVAP 2- KBİ'nin muhtelif ortaklarının elinde 843.972 adet hisse senedi bulunmakta olup, 
özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışındaki hissedarlarının hisse senetleri hamiline yazılı 
olduğundan, hissedar sayısının kesin rakamı bilinmemektedir. Şirket ana sözleşmesinde 1 
hissenin nominal bedeli 0,0025 Kuruştur. 

SORU 3- Kurumsal bazda iştirakçi durumda olanlara ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa 
bunların elindeki hisseler birim olarak kaç liradan/kuruştan fıyatlandırılmıştır? Birim fiyatın 
takdiri neye göre yapılmaktadır? 

SORU 4- Bundan 35-40 yıl önce elinde ovucunda ne kadar birikmişi varsa bir millet-devlet 
kuruluşu diyerek Karadeniz Bakır İşletmeleri hisse senedine yatıran bireysel iştirakçilere 
ödeme yapılacak mıdır? Yapılmayacaksa bunun nedeni nedir? 

CEVAP 3,4- Tasfiye halindeki şirket hissedarlarının hakları Türk Ticaret Kanunu'nun Tasfiyeye 
ilişkin 447. maddesi gereğince, "Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları Ödendikten sonra kalan 
mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında, ödedikleri 
sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır" hükmü gereğince 
dağıtılmaktadır. 

Bu çerçevede tasfiye süreci devam etmekte olduğundan, KBİ'nin kurumsal ve/veya bireysel 
hissedarlarına tasfiye işlemleri tamamlanmadan herhangi bir ödeme yapılması Türk Ticaret 
Kanunu Hükümlerine aykırıdır. 

SORU 5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kendi bünyesine aldığı kurum ve kuruluşların alacak 
ve vereceklerinden de sorumlu değil midir? Sorumluysa neden bireysel iştirakçilerin hisse 
senetlerinin karşılığını ödememektedir? 
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CEVAP S- KBİ kurulduğu 1968 yılından itibaren zarar eden bir yapıdan kurtulamadığı için, 
Şirkete sürekli olarak kamudan kaynak aktarılmıştır. Keza, KBt'nin hisselerinin özelleştirme 
kapsamına alındığı 1994 yılından, özelleştirme işlemlerinin tamamlandığı 2006 yılına kadar 
Şirketin zorunlu ödemelerini (personel maaşları, tazminat ödemeleri, vergiler, özel sektöre 
borçlar gibi) yapabilmesi için Özelleştirme Fonundan Şirkete toplam 90.750.000 TL kaynak 
aktarılmıştır. 

Şirketin diğer hissedarları olan bireysel iştirakçiler ise, bu süreç içerisinde Şirket sermaye 
artırımlarına katılmayarak, şirkete olan sermaye borçlarını ödemedikleri için zaman içerisinde 
Şirket sermayesindeki hisse oranlarını da düşürmüşlerdir. 

Bireysel iştirakçilerin KBt sermayesindeki hisse oranı özelleştirme idaresi Başkanlığına 1994 
yılında devredildiğinde, % 0,4'tür. KBİ'nin bilançosunda 2008 yılında oluşan olumlu fark 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından aktarılan özelleştirme gelirleri sonucu oluşmuştur. 

SORU 6- Tek hataları devlet garantili hisse senedi almak olan ve zamanında çok büyük 
parasal değer taşıyan bireysel iştirakçilerin haklarını alabilmeleri ve kayıplarını 
karşılayabilmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Hükümet olarak bu konuda bir çalışmanız 
var mıdır? 

CEVAP 6 - ilgili Kanunlar çerçevesinde, tasfiye süreci sonunda, KBİ'nin tüm hissedarlarının 
hakları dağıtılacak olup, tasfiye sürecinin bir an evvel sonuçlandırılması öngörülmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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165.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'in, Kırklareli'nin sınır ticaret merkezi kapsamına 
alınmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/8322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayylp ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Tansel BARIŞ 
Kırklareli Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde, Sınır Ticareti Yapan \\ty ile İlgili Uygulama Esaslarının 
Belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararıyla, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin Ermenistan sının hariç, kara sının bulunan komşu ülkeler ile 
yapacağı ticaretinin usul ve esasları 'belirlediğini öğrenrniş bulurjuyoruz-Bu karara 
göre bir esnaf, tüccar veya sınır ticaretti mağazalar tarafından,.şy^a^o()|am,5,0 bin 
dolar karşılığı Türk Lirasıyla eşya ithal edebilecek, ihracatta.,jse sınır olmayacak' 
Karar kapsamında illerde en az S yıldan beri yerleşik olar̂ şjkrfeallyet gösteren, esnaf 
ve tüccarlara valilikler tarafından bir yıllık sınır ticareti yapriıabefgesl verileceği ifade 
edilmektedir. İlimiz Kirklareli'ni Bulgaristan ile sınır komşusu olmasına karşın "Sınır 
Ticareti Yapan İller ile ilgili Uygulama Esaslarını Belirleyen bakanlar Kurulu Kararında 
kapsam dışında tutmuştur. 

Buna göre, 

1) Sınır ticareti yapan illerle ilgili uygulama esaslan belirlenirken sınır tilerinde 
aradığınız kıstas ne olmuştur? Kırklareli'nin sınır ticareti yapan iller ile ilgili uygulama 
esasları kapsamının dışında tutulmasının sebebi nedir? Yoksa Kırklareli sınır illeri 
arasında sayılmamakta mıdır? 

2) Kırklareli'nde ticaret yapan esnafın ekonomik durumunun, sınır ticareti 
yapma kapsamı içine alınan illerin esnafından daha mı iyi olduğunu düşünüyorsunuz? 
Yoksa Kırklareli esnafının sınır ticareti yapamayacağı düşünülerek mi kapsam 
dışında tutulmuştur? 

3) Yılık 50 bin dolar Türk Lirası karşılığında ithalatın ve sınırsız ihracatın 
yapılmasını Kırklareli esnaf ve tüccarından esirgemenin altında "bu bölge insanını 
siyasi tercihlerinin bir rolü olmuş mudur? Olmadı ise Kırklareli başta olmak üzere 
bölgemizin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırı olan diğer illerimizin esnaf, sanatkar 
ve tüccarları ile tüm halkı Sınır Ticareti yapan itler kapsamı dışında tutularak, 
cezalandırılmak mı istenmektedir? 

4) Başta Kırklareli olmak üzere bölgemizde Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırı 
olan illerimizin de, Sınır Ticareti Yapan İller listesine alınarak bu ayrımcılık ortadan 
kaldınlacak mıdır? 

5) Bakanlar Kurul Kararı ile Sınır ticareti yapacak itler belirlenirken, İlimizin' 
kapsam dışında tutulması karan alınırken Kırklareli'nin Siyasi Parti temsilcilerinden, 
Milletvekillerinden, Ticaret, Sanayi ve İşadamları temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? 
Yoksa görüşlerine gerek mi duyulmamıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006-(^%(L Ö&-/Oİ72009 
KONU: Soru önergesi 7/8322 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGÎ: a) TBMM Başkanlığının, 17.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/8322-13948/30267 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.06.2009 tarih ve B.02. 
0.KKG.0.12/106-151-17/2616 sayılı yazısı. 

c) Dış Ticaret Müsteşarlığın 03.07.2009 tarih ve B.02.1 .DTM.0.09.00.00-482-24021 
sayılı yazısı. 

d) Gümrük Müsteşarlığının 03.07.2009 tarih ve B.02. l.GÜM.0.06.00.01.610-98-
14431 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Tansel BARIŞ'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/8322 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

Ek: ilgi (c) ve (d) yazılar ve ekleri 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 + 4 « 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

03.07.2009* 2 4 0 2 1 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

İlgi : 23/06/2009 tarihli ve B.02.0.006-1532 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan ekinde yer alan Kırklareli Milletvekili Sn. Tansel BARIŞ tarafından 
verilen 7/8322 sayılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: 
1-Yazıı 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: 0 3 . 0 T , 7 O Ö ^ 
S A Y ' •' <b2l{ ^ 
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SORU; 

Geçtiğimiz günlerde, Sınır Ticareti Yapan tiler ile İlgili Uygulama Esaslarının 
Belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararıyla, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin Ermenistan sınırı hariç, kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile yapacağı ticaretinin 
usul ve esasları belirlediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karara göre bir esnaf, tüccar veya 
sınır ticaretli mağazalar tarafından, ayda toplam 50 bin dolar karşılığı Türk Lirasıyla eşya 
ithal edebilecek, ihracatta ise sınır olmayacak. Karar kapsamında illerde en az 3 yıldan beri 
yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlara valilikler tarafından bir yıllık sınır ticareti 
yapma belgesi verileceği ifade edilmektedir. İlimiz Kırklareli'ni Bulgaristan ile sınır komşusu 
olmasına rağmen Sınır Ticareti Yapan tiler ile İlgili Uygulama Esaslarını Belirleyen Bakanlar 
Kurulu Kararında kapsam dışında tutmuştur. 

Buna göre; 

1) Sınır ticareti yapan illerle ilgili uygulama esasları belirlenirken sınır illerinde aradığınız 
kıstas ne olmuştur? Kırklareli'nin sınır ticareti yapan iller ile ilgili uygulama esaslan 
kapsamının dışında tutulmasının sebebi nedir? Yoksa Kırklareli sımr illeri arasında 
sayılmamakta mıdır? 

2)Kırklareli'nde ticaret yapan esnafın ekonomik durumunun, sınır ticareti yapma kapsamı 
içine alman illerin esnafından daha mı iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa Kırklareli 
esnafının sınır ticareti yapamayacağı düşünülerek mi kapsam dışında tutulmuştur? 

3) Yıllık S0 bin dolar Türk Lirası karşılığında ithalatın ve sınırsız ihracatın yapılmasını 
Kırklareli esnaf ve tüccarından esirgemenin altında bu bölge insanının siyasi tercihlerinin bir 
rolü olmuş mudur? Olmadı ise Kırklareli başta olmak üzere bölgemizin Yunanistan ve 
Bulgaristan ile sınırı olan diğer illerimizin esnaf, sanatkar ve tüccarları ile tüm halkı Sınır 
Ticareti yapan iller kapsamı dışında tutularak.cezalandınlmak mı istenmektedir? 

4) Başta Kırklareli olmak üzere bölgemizde Yunanistan ve Bulgaristan ile sının olan 
illerimizin de, Sınır Ticareti Yapan tiler listesine alınarak bu ayrımcılık ortadan kaldırılacak 
mıdır? 

5) Bakanlar Kurul Karan ile Sınır ticareti yapacak iller belirlenirken, İlimizin kapsam dışında 
tutulması karan alınırken Kırklareli'nin Siyasi Parti temsilcilerinden, Milletvekillerinden, 
Ticaret, Sanayi ve işadamlan temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? Yoksa görüşlerine gerek 
mi duyulmamıştır? 

CEVAP: 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 01/12/2008 tarihli ve 2008/14451 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 16 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu 
Karar'da Doğu ve Güneydoğu illerine sınırı bulunan ülkelerden il ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak gümrük vergisinden muaf olarak ithalat imkanı sağlamaktadır. 

Bu bağlamda, diğer sınır komşularımız olan Bulgaristan ve Yunanistan, Avrupa 
Birliği üyesi olmaları nedeniyle sınır ticareti uygulaması kapsamında yer almamışlardır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının Yunanistan ve Bulgaristan ile sının bulunan illerimizin 
sınır ticareti yapabilmelerine yönelik bir çalışması bulunmamaktadır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.01.610-98 mM . . , 0 . 
0307.2009* 1 4 4 3 i 

Konu : 7/8322 Sayılı Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İLGİ: 23.06.2009 tarihli, B.02.0.006-1532 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazılan eki, Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın 7/8322 sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Mezkur soru önergesine konu edilen, 01/12/2008 tarihli, 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ekinde 16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine ilişkin Karar" Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanmıştır. Anılan Karaim 
hazırlık çalışmaları aşamasında, sınır ticareti yapılabilecek sınır illerinin belirlenmesi ile ilgili 
olarak Müsteşarlığımızca herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Diğer yandan, bu uygulama komşu ülkelerin mutabakatını gerektirmekte olup, Bulgaristan ile 
bu konuda bir görüşme olup olmadığı bilinmemektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

M. Emin 
Müstl 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
TARİH: 03 .0 * . 2J0Û3 
SAYI ' İL48 

- 6 4 6 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

166.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, TOKİ'den ev alanların yaşadıkları ödeme 
zorluklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/8323) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

J ) 3/6/2009 

ıtvekili 

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKÎ) konut alan binlerce, vatandaş, ekonomik 
kriz nedeniyle taksitleri ödeyemeyince, hayallerindeki eve sahip olamadan 
bunları iade etmek zorunda kaldı, tade edenlerin yüzde 70'ten fazlası,ödeme 
güçlüğü sebebiyle iade edildiği belirtiliyor. 

Seçim meydanlarında, açılışlarda ve bir çok defa kamuoyuna yaptığınız 
açıklamalarınızda, TOKÎ vasıtasıyla şu kadar kişiyi ev sahibi yaptık, bu rakam 
500 bini bulacak şeklindeki açıklamalarınız gerçekle çelişmektedir. TOKİ'nin 
2008 yılından itibaren sattığı ve çoğu sosyal konut projelerinde yoğunlaşması ile 
iadelerin ödeme güçlüğü nedeniyle son 6 ay içinde yüzde 70'lere vardığı 
söylenmektedir. 

TOKİ'nin sosyal konut projelerinden daire alan vatandaşlar taksitlerinin 
yüksek olduğunu ve her altı ayda bir memur maaşına endeksli olarak artan 
taksitleri ödemekte zorlandıklarını belirtiyorlar. Taksitlerini ödemek için 
bankalardan tüketici kredisi kullanan TOKİ mağdurları "Borçla borç 
ödüyoruz.Bir süre sonra ödeyemez duruma gelince, kapımıza icra dayanıyor. 
Sevinçle aldığımız konutları daha sonra geri iade etmek zorunda kaldık" 
diyorlar. Bu durumda; 

Sorular; 
1-TOKİ mağdurları, ekonomik krizle birlikte perişan olduklarını 

hükümetin kendilerine sahip çıkmasını ve bankalara olan borçlarını 
ödeyebilmeleri için Halk ve Ziraat Bankasından,yeniden yapılandırma 
istemektedirler.TOKİ mağdurları için bankalar nezdinde bir girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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2-Konut alanlar, ilk bir yıl içinde devir de yapamadıklarını, bankalara 
ödenemeyen taksitler içinde aylık yüksek faiz uygulandığını, borçlarının her ay 
katlandığını dile getiriyorlar. Konutun iadesi halinde bile yatırılan peşinat ve 
ödenen taksitlerin tamamını aracı bankanın geri vermediğini.alınan komisyon ve 
dosya masraflarına el konulduğu belirtiliyor.TOKİ mağdurlarının bu tür 
sorunlarına el atmayı düşünüyor musunuz? 

3-TOKİ'den konut alan aynı apartmanın dördüncü katı ile. beşinci katı 
arasında, cepheleride aynı olmasına rağmen 200 milyon lira fiyat farkı 
bulunuyor. Tek kat arasındaki fiyat farkını normal buluyor musunuz? 

4-TOKİ'nin,Ankara'da 2009 mayıs ayı ortalama taksit miktarı 950 bin 
liradır. Bu kriz ortamında, orta gelirli bir vatandaşın ödediği bu r#Karn yüksek 
değil midir? ; **"; .,,' 

5-TOKİ projelerinin tamamına yakını sözleşme tarihinden yaklaşık 12 ay 
sonra teslim ediliyor.Teslimi geç yapılan konutların hak sahiplerinin 
mağduriyetinin giderilmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

6-2008 yılından bugüne kadar ne kadar sosyal ve üst gelir grubu konutu 
satıldı. Borcunu ödeyemeyen ve iade edilen konut sayısı kaçtır? 

T.C 
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GAZİANTEP MtoETyEKtLt SAYIN AKİF EKİCİ'NİN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TÂYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8323 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik 
kriz nedeniyle taksitleri Ödeyemeyince, hayallerindeki eve sahip olamadan 
bunları iade etmek zorunda kaldı. İade edenlerin %70'ten fazlasının ödeme 
güçlüğü sebebiyle iade edildiği belirtiliyor. 
Seçim meydanlarında, açılışlarda ve birçok defa kamuoyuna yaptığınız 
açıklamalarınızda, TOKİ vasıtasıyla şu kadar kişiyi ev sahibi yaptık, bu 
rakam 500 bini bulacak şeklindeki açıklamalarınız gerçekle çelişmektedir. 
TOKİ'nin 2008 yılından itibaren sattığı ve çoğu sosyal konut projelerinde 
yoğunlaşması ile iadelerin ödeme güçlüğü nedeniyle, son 6 ay içinde %70'lere 
vardığı söylenmektedir. 
TOKİ'nin sosyal konut projelerinden daire alan vatandaşlar taksitlerinin 
yüksek olduğunu ve her altı ayda bir memur maaşına endeksli olarak artan 
taksitleri ödemekte zorlandıklarını belirtiyorlar. Taksitlerini ödemek için 
bankalardan tüketici kredisi kullanan TOKİ mağdurları, "Borçla borç 
ödüyoruz. Bir süre sonra ödeyemez duruma gelince, kapımıza icra 
dayanıyor. Sevinçle aldığımız konutları daha sonra geri iade etmek zorunda 
kaldık" diyorlar. Bu çerçevede; 
TOKİ mağdurları, ekonomik krizle birlikte perişan olduklarını hükümetin 
kendilerine sahip çıkmasını ve bankalara olan borçlarını ödeyebilmeleri için 
Halk ve Ziraat Bankasından, yeniden yapılandırma istemektedirler. TOKİ 
mağdurları için bankalar nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 
Konut alanlar, ilk 1 yıl içinde devir de yapamadıklarını, bankalara 
ödenemeyen taksitler için de aylık yüksek faiz uygulandığını, borçlarının her 
ay katlandığını dile getiriyorlar. Konutun iadesi halinde bile yatırılan peşinat 
ve ödenen taksitlerin tamamını aracı bankanın geri vermediğini, alınan 
komisyon ve dosya masraflarına el konulduğu belirtiliyor. TOKİ 
mağdurlarının bu tür sorunlarına el atmayı düşünüyor musunuz? 
TOKİ'den konut alan aynı apartmanın dördüncü katı ile beşinci katı 
arasında, cepheleri de aynı olmasına rağmen 200 milyon lira fiyat farkı 
bulunuyor. Tek kat arasındaki fiyat farkını normal buluyor musunuz? 
TOKİ'nin, Ankara'da 2009 Mayıs ayı ortalama taksit miktarı 950 bin 
liradır. Bu kriz ortamında, orta gelirli bir vatandaşın ödediği bu rakam 
yüksek değil midir? 
TOKİ projelerinin tamamına yakını sözleşme tarihinden yaklaşık 12 ay 
sonra teslim ediliyor. Teslimi geç yapılan konutların hak sahiplerinin 
mağduriyetinin giderilmesi İçin ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
2008 ydından bugüne kadar ne kadar sosyal ve üst gelir grubu konutu satıldı. 
Borcunu ödeyemeyen ve iade edilen konut sayısı kaçtır? 
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CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut 
seferberliği başlatılmıştır. 
Bu itibarla, TOKÎ, Ocak 2003 - 25 Haziran 2009 tarihleri arasında 81 il, 555 ilçe, 
1.281 şantiyede toplam 363.781 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. Satışa sunulan 335.031 
adet konuttan 299.544 adedi satılmış bulunmaktadır. 01.01.2008 - 25.06.2009 
tarihleri arasında sosyal konut projelerinden 62.251 adet, üst gelir grubundan 
1.956 olmak üzere toplam 64.207 adet konut satılmıştır. 
TOKÎ tarafından üretilen konutların yaklaşık %85'i "sosyal konut" niteliğinde 
olup; 

• Dar ve Orta Gelir Grubu Uyg. Kapsamında 170.048 adet 
• Alt Gelir ve Yoksul Grubu Uyg. Kapsamında 89.879 adet 
• Gecekondu Dönüşüm Uyg. Kapsamında 38.226 adet 
• Afet Konutu Uyg. Kapsamında 9.212 adet 
• Tarım Köy Uyg. Kapsamında 3.472 adet 
olmak üzere, toplam 310.837 adet konut "sosyal konut" olarak üretilmiştir. 
• Kaynak Geliştirme Uyg. Kapsamında ise 52.944 adet konut üretilmiştir. 

Ayrıca, İdare tarafından, 363.781 adet konutla birlikte; 
/ 507 Okul (15.018 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
V 479 Spor Salonu, 
/ 35 Kütüphane, 
S 338 Ticaret Merkezi, 
/ 44 Hastane, 
V 75 Sağlık Ocağı, 
/ 32 Yurt ve Pansiyon (8.444 Kişilik), 
/ 15 Sevgi Evi (240 bina), 
S 11 Engelsiz Yaşam Merkezi (164 bina), 
/ 272 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşulları ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 
TOKÎ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 
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idare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşullan 
koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 
TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri 
çerçevesinde satışa sunduğu konutların fiyatlarını, kar amacı gütmeden ve sadece 
maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. 
TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 
TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinattı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 
Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gilcü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 
Diğer taraftan, TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel 
bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, tdare genel bütçeye dahil kurumlardan olmayıp, kendisi 
kaynak geliştirerek projeleri hayata geçirmektedir. Projelerin geri dönüşleri yani 
alıcıların taksit ödemeleri İdarenin ana gelir kaynağıdır. Bu kapsamda, devam 
eden projelerin tamamlanması ve hak edişlerin ödenebilmesi geri dönüşlerin 
düzenli olarak tahsil edilmesine bağlıdır. 
Ayrıca, TOKİ uygulamaları içerisinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, yoksul 
ve alt gelir gruplarına yönelik sübvansiyonlu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, 
takdir edileceği gibi, kamu kaynağı kullanıldığı hususu da dikkate alındığında, 
alıcı grubunun gelir düzeyinin, yoksul ve alt gelir olarak nitelendirilen grubun 
gelir düzeyinin üzerinde olan daha üst gelir dilimleri için sübvansiyon doğuran bir 
uygulama istenmesinin sosyal devlet mantığı ile örtüşmediği 
değerlendirilmektedir. 
Bu çerçevede, yoksul ve alt gelir grubuna yönelik tdare projelerinde, halihazırda 
yürütülen idare uygulaması doğrultusunda, konut taksit ödemeleri anahtar teslim 
tarihinden sonra başlatıldığından, soru önergesinde yer alan ek fayda zaten 
kendilerine sunulmuştur, öte yandan, daha üst gelir gruplarına yönelik projelerde 
konut taksit ödemelerinin ertelenmesi durumunda ise soru önergesinde ileri 
sürülen teleplerin, ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, Toplu Konut idaresinin kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretiminin ve 
kredilendirilmesinin sağlanabilmesi için idare uygulamalannda, kredi kullanıcıları 
ve konut alıcılarının ödeme güçleri ile İdare kaynağından yapılacak 
sübvansiyonların dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle, TOKİ; mevcut piyasa koşullanyla konut sahibi olamayan yoksul ve 
alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'sosyal amaçlı' projelerde, konut alıcılannı 
sübvanse ederken, sözkonusu sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla orta ve üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği satış 
kabiliyeti yüksek projelerini, devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir 
kamu finansmanı da kullanmadan hayata geçirmektedir. 
Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşlann konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumlann üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 
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Bu doğrultuda, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, alıcılarının geç teslimden dolayı 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, konut taksit ödemeleri ve her altı ayda bir 
uygulanan dönemsel artışlar, konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 
TOKİ'nin inşa ettirdiği ve Bankalar aracılığıyla satışa sunduğu konut ve 
işyerlerinin taksit geri ödeme, devretme, iade, fesih, vs. işlemleri, alıcılar ile îdare 
arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ilgili madde hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 
Soru önergesinde yer alan konut iadeleri konusuyla ilgili olarak ise, TOKİ 
tarafından yürütülen toplu konut uygulamaları çerçevesinde satışı gerçekleşen 
konutlardan, Ocak - Haziran 2009 tarihleri arasında toplam 1.930 hak sahibi konut 
iadesinde bulunmuş ve kendilerine toplam 49.694.911,70.-TL ödeme yapılmıştır. 
İadelerle ilgili bir oran vermek gerekirse, TOKİ tarafından 2008 yılı içinde 
yaklaşık 47.000 konut satılmış olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası 
A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan konutlardan 2008 yılı içinde toplam 1.801 adedi 
konut alıcıları tarafından idareye iade edilmiştir. İade edilen konutların satılan 
konutlara oranı %3,8'dir. 
TOKİ tarafından üretilen sosyal konut projelerinden konut satın alınması 
durumunda, konut alçılarına anahtar tesliminden 1 yıl sonrasına kadar üçüncü 
kişilere devir kısıtlaması getirilmesinin nedeni, İdarece asıl ihtiyaç sahibi olan 
konut alıcılarının hedeflenmesidir. Konut alıcıları, aylık taksitlerini geciktirmeleri 
durumunda, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi uyarınca, artış oranının %30 fazlası ile 
(fon ve vergiler de ilave edilerek) hesaplanan temerrüt faizini ve giderlerini 
ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olup, bu oran piyasadaki gecikme cezalarına göre 
oldukça makul seviyede bulunmaktadır. Bu çerçevede, örneğin, memur maaşına 
endeksli projeler kapsamında Ocak -Temmuz 2009 döneminde, Ocak 2009 artış 
oranı %3,96 iken, 698,65-TL taksidi olan konut alıcısının taksit geri ödemesini 31 
gün geciktirmesi halinde alınan faiz tutan toplam 6,19-TL olmaktadır. 
Alıcılar tarafından konutun iade edilmesi durumunda; konut teslim edilmemiş ise, 
Sözleşme sırasında ödenmiş olan damga vergisi, banka komisyonu ve komisyon 
üzerinden banka sigorta muamele vergisi iade edilememektedir. İlgili tutarlar 
konut bedelinin % 1,5'ini aşmamaktadır. Takdir edileceği üzere, sözkonusu 
tutarlar İdareye kaynak olarak aktarılmamakta olup, Maliye Bakanlığına vergi 
olarak ve banka komisyonu da bankacılık, satış işlemi hizmetlerden dolayı tahsil 
edilmektedir. Bu bedeller dışında konut alıcıları, konut için ödemiş olduğu peşinat 
ve taksit tutarlarını herhangi bir kesinti uygulanmaksızın geri almaktadır. 
tade talepleri genel olarak, orta-Ust ve yüksek gelir grubuna yönelik yapılan 
projelerden gelmektedir. Zira, alt gelir ve yoksul grubu konut uygulamalarında 
konut taksit ödemeleri zaten oldukça düşük tutulmaktadır. Kaldı ki, alt gelir ve 
yoksul grubu konutların taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden 
sonra başlatıldığından ve taksit ödemeleri, belirtildiği gibi, çok düşük 
tutulduğundan herhangi bir olumsuz tepki ile karşılaşılmamaktadır. 
Diğer taraftan, İdarece üretilen konutların şerefiyesi hazırlanırken kat, yön, sosyal 
donatılara yakınlık esas alınmaktadır. Projede yer alan blokların kat sayısına bağlı 
olarak, konutların aynı yöne bakmalarına rağmen kat farklılığından dolayı 
şerefiydi fiyatlannının değişkenlik göstermesi doğaldır. 
Soru önergesinde yer alan konut taksit miktarlarıyla ilgili olarak da, TOKİ 
tarafından Ankara il merkezinde üretilen Yenimahalle ve Turkuaz Vadisi Projeleri 
sosyal konut projeleri kapsamında olmadığından başlangıç taksit miktarları, 
İdarenin diğer sosyal konut projelerine göre daha yukarıda bulunmaktadır. Ancak, 
bir sosyal konut projesi olan Mamak Projesi kapsamında üretilen konutların 
ortalama başlangıç taksit miktarı 570.-TL düzeyindedir. Dolayısıyla, doğal olarak, 
projenin özelliğine göre konut taksit miktarları da değişkenlik göstermektedir. 
Ayrıca, TOKİ, konut alıcılarına, her bir proje içerisinde değişik ödeme 
alternatifleri sunmaktadır, örneğin, yüksek peşinat, uzun vade, düşük taksit ya da 
düşük peşinat, kısa vade, yüksek taksit miktarı gibi farklı ödeme koşulları 
bulunmaktadır. Bu itibarla, alıcılar, kendi ödeme güçlerine göre ödeme tercihinde 
bulunmaktadırlar. Ayrıca, konut alıcıları, ara ödeme yapmaları durumunda taksit 
tutarlarını iyileştirme imkanına sahip bulunmaktadırlar. 
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167.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, TOKİ'nin lüks konut yapımına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8326) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Anayasamızın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

ErolTINASTEPE ) 
Erzincan Milletvekili 

Hükümet, TBMM'nden aldığı yetkiyi; Toplu Konut İdaresi aracılığıyla, 
• yabancılara, sahil kentlerinde villa kent ve tatil köyü yapılıp satılması yününde 

kullanmaya başladı. Proje uygulanacak arazilerin TOKİ'ye devrine ilişkin karar Maliye 
Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra, TOKt, bedelsiz devredilen Hazine 
taşınmazları üzerinde, idare tarafından üçüncü şahıslara "arsa karşılığı gelir 
paylaşımı" yoluyla, villa kentler ve tatil köyleri inşa ettirmek üzere ihaleler 
yapmaktadır. Toplu Konut Kanunu'nda, TOKİ'nin kuruluş amacı; gecekonduların 
dönüştürülmesi, şehrin yenilenmesi için proje Üretimi, dar gelirli vatandaşların düşük 
fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla konut ve arsa sahibi yapılması olarak 
belirlenmiştir. Ne var ki, Hükümet, 2002 yılından bu yana TOKİ'yi bir ticari kuruluş 
gibi yönetmektedir. 

1- TOKİ'nin halktan alınan vergilerle, yabancılar için villa kentler ve lüks konutlar 
yapmasındaki amacı nedir? Konut teslimi kuralarında dar gelirli vatandaşlarımızın 
yaşadıkları hayal kırıklıkları neden görmezden gelinmektedir? Lüks konut yerine 
neden daha fazla yoksullara yönelik konut yapımına ağırlütverjlmejm.ektedir? -i • 

2- TOKİ'ye 2002-2009 yılları arasında, arsa üretimi ve toplu konut yapımı amacıyla 
devredilen Hazine arazileri ne kadardır? Bu arazilerin ne kadarı Üçüncü şahıslara 
satılmıştır? Bu satışlardan ne kadar gelir elde etmiştir? 

3- 2002 -2009 yılları arasında TOKİ'nin toplam yaptığı konut sayısı nedir? Bu 
konuların ne kadarını lüks konut olarak yapmış, ne kadarını dar gelirli vatandaşlar 
için yapmıştır? 

4- TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptığı konutlar için daire başına 
vatandaştan aldığı, minimum ve maksimum bedel nedir? 

5- TOKİ'nin yabancılar için villa kentler ve tatil köyleri kurma yönünde hazırlık 
çalışmaları var mıdır? varsa bu konutların nerede yapılması düşünülmektedir? 

6- Yabancılar için lüks konut yapmak, villa kentler inşa etmek ve arsa üretimi 
amacıyla sit alanından çıkarılan arazi var mıdır? Varsa nerelerde ve kaç metre 
karedir? 

7- TOKİ'nin lüks konut satışlarına başladığı yıl itibariyle kurumun günümüze 
kadar ki kar- zarar durumu nedir? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/Ho 03 TEMMUZ 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :17/0672009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8326-13986/30329 
sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Sn. Erol TINASTEPE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8326 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakadı ve 
Başbakan Yajıtiımcısı 

Ek-Soru önergesi Cevabı 
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SAYIN EROL TINASTEPE'NİN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8326 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Hükümet, TBMM'nden aldığı yetkiyi; Toplu Konut İdaresi aracılığıyla, 
yabancılara, sahil kentlerinde villa kent ve tatil köyü yapılıp satılması 
yönünde kullanmaya başladı. Proje uygulanacak arazilerin TOKİ'ye devrine 
ilişkin karar Maliye Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra, TOKİ, 
bedelsiz devredilen Hazine taşınmazları üzerinde, İdare tarafından üçüncü 
şahıslara "arsa karşılığı gelir paylaşımı" yoluyla, villa kentler ve tatil köyleri 
inşa ettirmek üzere ihaleler yapmaktadır. Toplu Konut Kanununda, 
TOKİ'nin kuruluş amacı; gecekonduların dönüştürülmesi, şehrin 
yenilenmesi için proje üretimi, dar gelirli vatandaşların düşük 
fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla konut ve arsa sahibi yapılması olarak 
belirlenmiştir. Ne var ki, Hükümet, 2002 yılından bu yana TOKİ'yi bir ticari 
kuruluş gibi yönetmektedir. Bu çerçevede; 

TOKİ'nin halktan alman vergilerle, yabancılar için villa kentler ve lüks 
konutlar yapmasındaki amacı nedir? Konut teslimi kuralarında dar gelirli 
vatandaşlarımızın yaşadıkları hayal kırıklıkları neden görmezden 
gelinmekledir? Lüks konut yerine neden daha fazla yoksullara yönelik konut 
yapımına ağırhk verilmemektedir? 

TOKİ'ye 2002-2009 yıllan arasında, arsa üretimi ve toplu konut yapımı 
amacıyla devredilen Hazine arazileri ne kadardır? Bu arazilerin ne kadarı 
üçüncü şahıslara satılmıştır? Bu satışlardan ne kadar gelir elde etmiştir? 

2002 -2009 yılları arasında TOKİ'nin toplam yaptığı konut sayısı nedir? Bu 
konuların ne kadarını lüks konut olarak yapmış, ne kadarını dar gelirli 
vatandaşlar için yapmıştır? 
TOKİ, dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptığı konutlar için daire başına 
vatandaştan aldığı, minimum ve maksimum bedel nedir? 
TOKİ' nin yabancılar için villa kentler ve tatil köyleri kurma yönünde 
hazırlık çalışmaları var mıdır? Varsa bu konutların nerede yapılması 
düşünülmektedir? 
Yabancılar için lüks konut yapmak, villa kentler inşa etmek ve arsa üretimi 
amacıyla sit alanından çıkarılan arazi var mıdır? Vana nerelerde ve kaç 
metre karedir? 
TOKİ'nin lüks konut satışlarına başladığı yıl itibarıyla kurumun günümüze 
kadarki kar- zarar durumu nedir? 

CEVAP : Anayasanın her Türk vatandaşının güvenli ve çağdaş şartlara uygun konut sahibi 
olma hakkına dair 56. ve 57. maddelerinden hareketle, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, vatandaşları makul yaşam standartlarına kavuşturmak gibi toplumsal 
bir amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalandır. 

Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 25 Haziran 2009 tarihleri arasında 81 il, 555 ilçe, 
1.281 şantiyede toplam 363.781 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. 
TOKİ tarafından üretilen konutlann yaklaşık %85'i "sosyal konut" niteliğinde 
olup; 

• Dar ve Orta Gelir Grubu Uyg. Kapsamında 170.048 adet 
• Alt Gelir ve Yoksul Grubu Uyg. Kapsamında 89.879 adet 
• Gecekondu Dönüşüm Uyg. Kapsamında 38.226 adet 
• Afet Konutu Uyg. Kapsamında 9.212 adet 
• Tanm Köy Uyg. Kapsamında 3.472 adet 

olmak üzere, toplam 310.837 adet konut "sosyal konut" olarak üretilmiştir. 
• Kaynak Geliştirme Uyg. Kapsamında ise 52.944 adet konut üretilmiştir. 

Görüldüğü üzere, İdaremiz tarafından hayata geçirilen projelerin yaklaşık %30'u 
alt gelir ve yoksul grubu projeleridir. Emlak GYO tarafından gerçekleştirilen 
projeler dahil edilmezse bu oran daha da yükselmektedir. 

TOKl, uygulamalan kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullannı belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 

İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşullan 
koyarak, hedef kitleye en uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 

Burada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, TOKİ'nin yatınm 
maliyetleri içinde; arsa değeri, müşavir hizmetleri, adaiçi ve genel altyapı, çevre 
düzenlemesi ve sosyal donatı gibi diğer unsurların da bulunduğudur. Dolayısıyla, 
sözkonusu nicel değerler sadece konut maliyeti olarak değerlendirilmemelidir. 
Aynca, konut maliyetleri, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre; arsa maliyeti, 
arazi zemin durumu, konut sayısı, tipi, konut m2 büyüklüğü gibi unsurlara göre de 
farklılık arz etmektedir. 

Bu itibarla, TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplanna yönelik geliştirdiği sosyal 
konut projeleri çerçevesinde satışa sunduğu konutlann fiyatlannı, kar amacı 
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gütmeden ve sadece maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. Ancak, doğal 
olarak, bu fiyatlar, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre farklılık arz etmektedir. 

TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarak tahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 

TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 
Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar İçin geliştirdiği konut projeleri Özellikli projeler 
olup, sözkonusu projelerde alt gelir grubunda konut bedelinin %12'si peşinat 
olarak alınmaktadır. Yoksul grubu kapsamında yer alan projelerde ise peşinat 
alınmamaktadır. Alt gelir grubu projelerinde alınan peşinat miktarı için 
vatandaşlara taksit imkanı sunulmuş olup, peşinatlar %6'lık iki eşit taksitde ve 3 
ay ara ile alınmaktadır. 

Diğer taraftan, 25.06.2009 tarihine kadar Hazineden TOKİ mülkiyetine geçen 
taşınmazların toplam yüzölçümü 144.031.013m2'dir. 

2985, 1164 ve 775 sayılı Kanunlar ile idareye arsa üretimi, arsa tahsisi ve anılan 
Kanunlar kapsamında yapılacak işlere kaynak temini için arsa satışı görev ve 
yetkileri verilmiş olup, ilgili kanunlardan doğan mülkiyet hakkı çerçevesinde 
tdare mülkiyetindeki taşınmazlardan konut yapımında kullanılmayanlar satışa 
sunulmaktadır. 

Bu kapsamda, TOKÎ mülkiyetindeki taşınmazlardan toplam 36.350.000m2 

yüzölçümlü taşınmazlar toplam 950.000.000.-TL bedel karşılığında, İdare 
uygulamalarına kaynak temin edilmesi ve yerel yönetimlerin arsa taleplerinin 
karşılanması amacıyla satılmıştır. 

Diğer taraftan, soru önergesinde yer alan "cilalama" tabirinin kullanılması, 
TOKİ'nin ülke ekonomisine kazandırmayı öngördüğü atıl Hazine arsalarını, en 
yüksek değer üzerinden satma arzusunun yansıması olarak kullanılmış bir 
benzetmeden ibarettir. 

Bilindiği üzere, TOKİ'nin ülkemizdeki kentleşme ve konut sorunlarının 
çözümüne yönelik sözkonusu faaliyetlerini yürütmek için gerekli finansman 
olanaklarının yaratılması büyük önem arz etmektedir. 

TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel bütçeden aldığı 
kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ, kısıtlı kaynaklan ile sistemin 
eksik parçasını tek başına doldurma gayreti içerisindedir. Bu nedenle TOKİ, kendi 
kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretimini ve kredilendirilmesini sağlayabilmek 
için farklı finansman kaynaklan araştırmaya başlamış ve yeni projeler 
geliştirmiştir. 
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Bu bakış açısı doğrultusunda, TOKl, mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi 
olamayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için Ürettiği "sosyal amaçlı projeleri" 
finanse etmek ve yeni kaynaklar bulmak amacıyla, mülkiyetinde bulunan değerli 
arsaları üzerinde devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir kamu finansmanı 
da kullanılmadan uygulanan "Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Modelini" hayata 
geçirmiştir. 

Bu model ile; İdare mülkiyetindeki rant getirişi yüksek arsalar değer kabul 
edilerek, gelir paylaşımı esasıyla yüklenici firmalara ihale yoluyla konut 
yaptırılmaktadır. 

Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli ile rant alanlarında standartları yüksek lüks 
konutlar ve sosyal donatılar üretilerek, İdare arsaları en iyi şekilde 
değerlendirilmektedir. Bu yolla elde edilen gelir de yeni projelerin finansmanında 
kullanılmakta ve yoksul, dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi yapılmasına 
imkan yaratılmaktadır. 

Ayrıca, TOKl, sektördeki öncü ve önemli deneyimlerini, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla vb. paylaşma ve geliştirme arzusu içindedir. 
Bu çerçevede TOKÎ, tüm faaliyetlerini bilimsel ve modern dünyanın uyguladığı 
gibi, genel bütçeye bağımlı kalmadan, gerek elindeki Hazine arsalarını en iyi 
koşullarda değerlendirerek, gerek de konut ile işyeri satışları yoluyla kendi 
kaynağını üreterek sürdürmektedir. 

Bu kapsamda, TOKt ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında 13 Mart 2008 
tarihinde; TOKİ'ye bedelsiz devredilen Hazine taşınmazları üzerinde arsa satışı 
karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle proje geliştirilmesi durumunda, İdare payı 
toplam gelirinden Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne hasılat payı 
verilmesini karara bağlayan bir Protokol imzalanmıştır. 

Bu Protokolün yapılmasındaki amaç; basına yansıdığı şekilde tatil köyleri 
yapılması değil, aksine, Devletin hüküm ve tasarrufu altında atıl durumda bulunan 
taşınmazların, yukarıda detayı verildiği şekilde kaynak geliştirme uygulamaları 
kapsamında değerlendirilerek, Hazineye ve İdareye kaynak sağlanmasıdır. 

Bu itibarla, Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Çoruk köyünde bulunan toplam 
49.447.07m2 yüzölçümlü alan, 13.03.2008 tarihli Protokol kapsamında 
değerlendirilmek üzere, TOKl tarafından devir alınmıştır. 
Ayrıca, İzmir-Çeşme-Musalla mahallesinde bulunan, 268.632,00m2'lik alan ile 
lzmir-Karaburun-lskele ve Merkez mahallesinde bulunan, 334.839,00ms'lik 
alanın devir onayı çıkmış olup, devir çalışmaları devam etmektedir. 
Bunlara ilaveten, Defterdarlıklarda, aşağıdaki listede bulunan 4.550.336,88m2'lik 
alanın devir onayına ilişkin 313 bilgileri hazırlanmaktadır. 

[ANTALYA 

I AYDIN 

1 AYDIN 

BALIKESİR 

BURSA 

İZMİR 

MUĞLA 

MUĞLA 

Finike 

Didim 

Kuşadası 

Edremit 

Karacabey 

Çeşme 

Bodrum 

Köyceğiz 

Kale Mah. 

Akbük Bel. 

Türkmen M. 
Zeytinlik 
Bel.AItınkum 
Kurşunlu Mah. 

16 Eylül Mah. 

Ortakent Beldesi 

Toparlar Köyü 

249,048.731 
393,450.00 

998,839.05 

379,811.61 

70,022.03 

296,632.00 

977,715.94 

1,184,817.52 
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168.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur İcra Dairesinin personel ve fiziki mekan 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/8328) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.05.2009 

Basında yer alan bilgilere göre; Mersin İli Anamur ilçesinde, 2008 yılından 
2009 yılına devredenlerle birlikte Anamur İcra Dairesİ'nde yaklaşık 6 bin icra 
dosyasının bulunduğu belirlenmiştir. 

Ekonomik krizin teğet geçtiğinin iddia edildiği ülkemizde, köy ve beldeleriyle 
birlikte Anamur'da yaşayan yaklaşık 65 bin kişinin, her 10 kişisinden biri icralık 
durumdadır. 

Krizin daha da derinleşmesiyle birlikte bu icra dosyalarının artacağı da 
aşikârdır. Personel sayısının ve fiziki imkansızlığında etkisiyle çözülmeyen devreden 
dosya sayısında da önlenemez bir artış olacaktır 

Buna göre; 

1. Anamur icra Dairesi'nin personel ihtiyacının giderilmesi için bir 
çalışmanız var mıdır? 

2. Anamur'a 2'inci İcra Dairesi açılması yönünde bir çalışmanız var mı? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1591/3572 # . J&/2009' 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13921 sayılı yazı, 

b) 23/06/2009 tarihli ve 1489/3372 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Mersin Milletvekili Behiç Çelik tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8328 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. 

SaduTlah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

-660 



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.O.KGM.O.OO.O0.03/1589/3570 ÛAM/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/8328 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- Yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına ve mevcut icra dairelerinin sayılarının 
yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına esas olmak üzere tüm teşkilâta yazılan genel yazıyla, 
mevcut iş durumu ve fizikî şartlar gözönünde bulundurularak icra dairelerinin sayılarının yeterli 
olup olmadığının ve ilâveten kurulması veya kaldırılması gereken icra dairesi bulunup 
bulunmadığının bildirilmesinin istendiği; 

II- Anamur İcra Dairesine 2008 yılı içinde 3.169 dosyanın geldiği; mevcut dosyalar ile 
birlikte 2009 yılına 5.363 dosya devrettiği; 

Anamur İcra Dairesinde hâlen l icra müdürü ve 2 icra müdür yardımcısının görev yaptığı; 

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 28/01/2009 tarihli ve 2009/111 sayılı yazısıyla, Anamur 
İlçesine ilişkin olarak icra dairelerinin iş durumları itibarıyla yeterli olduğunun bildirildiği; ikinci 
bir dairenin kurulmasına yönelik bir teklifte bulunulmadığı; ancak Anamur İcra Dairesine 1 zabıt 
kâtibi ile I hizmetli kadrosunun verilmesinin uygun olduğunun belirtildiği; 

Bakanlığımızca yapılan norm kadro çalışması ile Anamur Adliyesine 3 adet sözleşmeli 
zabtt kâtibi istihdamı için izin verildiği, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadullah ERGİN 
Bakan 
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169.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir köye gölet yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel Eroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

. Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy geçimini zeytincilik ve meyve üreticiliği ile 
sağlamaktadır. Seçköy ve etrafındaki 4 köyün de sulama sorununu giderecek olan 
gölet bölge halkı için büyük önem taşımaktadır. 

1. Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy'e gölet yapılmasıyla ilgili olarak şimdiye 
kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

2. 2009 yılında Seçköy'e gölet yapılması ile ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

3. Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy ve çevre köylerdeki halkın sulama suyu 
sorunlarının çözümlenerek mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-3??- &3.../2-J2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 7/8330 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir.. 

Arz ederim. 

ProfröiYAZejrseTEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/8330 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy'e gölet yapılmasıyla ilgili olarak 
şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

SORU 2. 2009 yılında Seçköy'e gölet yapılması ile ilgili olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz? • 

SORU 3. Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy ve çevre köylerdeki halkın sulama suyu 
sorunlarının çözümlenerek mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

CEVAP 1,2,3. Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Seçköy Göleti ile ilgili ilk inceleme raporu 
1990 yılında düzenlenmiş olup, 1990 yılında göletler etüt programına dâhil edilmiştir. Sonraki 
yıllarda devam edilen etütler neticesinde Seçköy Göletinin işletmede olan Demirtaş Barajının 
yağış havzasında yer aldığı ve dolayısı ile söz konusu göletin yapılması durumunda Demirtaş 
Barajının su verimini etkileyeceği düşünülerek hidrolojik açısından Seçköy Göleti 1999 
yılında göletler etüt programından çıkarılmıştır. 

2009 yılında Seçköy Köyüne ait arazilerin sulanmasına yönelik gölet yapılması ile 
ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Seçköy Köyü ve civar köylerin talepleri olması 
halinde sulama suyu sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak alternatif modeller üzerinde 
çalışmalar yürütülecektir. 
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/ 70.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Antalya 'da orman yangınlarına karşı alınacak bazı 
önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel 
EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

Geçen yıl yaz mevsimi yaklaşırken Antalya'da orman yangınları ve 
Antalya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangına müdahale için hava birimlerinin 
sorgulanması amacıyla Bakanlığınızın yanıtlaması istemiyle bîr soru 
önergesi vermiştim. Daha önergemin yanıtını alamadan, 2008'in Temmuz 
ayının sonunda Antalya'da Serik ve Taşağıl Orman işletmelerinde Ülkemiz 
tarihinin ikinci en büyük orman yangını yaşanmıştı, daha,sonra olayın 
üstüne gittiğimizde, şahsınız tarafından yangınlara müdahalede bulunacak 
bir hava filosunun kurulacağı yanıtını almıştım. 

SORU 1 : Yangına müdahalede bulunmak üzere Bakanlığınıza bağlı bir 
hava filosu kurulmuş mudur? Antalya'da çıkabilecek yangına..- ilk 
müdahalede bulunacak hava aracı sayısı şu anda kaçtır? 

SORU 2 : 2009 yılı içerisinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
orman işçisi alımı yapılmış mıdır? Şu anda Antalya'da oluşabilecek orman 
yangınlarına direkt müdahale edecek orman işçisi sayınız nedir? 

SORU 3 : Eğer personel alımı yapıldıysa, yeni personele orman yangınları 
konusunda eğitimler verilmiş midir? Yoksa bu işçiler, sadece fidan dikimi 
için mi alınmışlardır? 

SORU 4 : 2009 yılında orman yangınlarını önlemek için yaptığınız 
çalışmalar nelerdir? Yüksek gerilim hatlarının altındaki, yangına neden 
olabilecek, kuru otlar ve ağaçlar temizlenmiş midir? Ormanlık alanların ana 
yollara kadar inen kısmında yoldan en az 50 metre derinliğe kadar kuru 
otlardan arındırılması işlemi yapılmış mıdır? 
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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-:i3/ /fcy.7/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'in 7/8331 esas nohı yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr>eysBrEROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER'İN 
7/8331 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Yangına müdahalede bulunmak üzere Bakanlığınıza bağlı bir hava filosu 
kurulmuş mudur? Antalya da çıkabilecek yangına ilk müdahalede bulunacak hava aracı 
sayısı şu anda kaçtır? 

CEVAP 1. Orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere; 4 adet amfıbik uçak, 
15 adet THK uçağı ve 26 adet helikopterden oluşan 45 adetlik hava filosu oluşturulmuştur. 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde 2 adet amfıbik uçak ve 4 adet helikopter olmak üzere 6 
adet hava aracı görev yapacaktır. 

SORU 2. 2009 yılı içersinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman 
işçisi alımı yapılmış mıdır? Şu anda Antalya da oluşabilecek orman yangınlarını direk 
müdahale edecek orman işçisi sayınız nedir? 

SORU 3. Eğer personel alımı yapıldıysa, yeni personele orman yangınları konusunda 
eğitimler verilmiş midir? Yoksa bu işçiler, sadece fidan dikimi için mi alınmışlardır? 

CEVAP 23 , Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde, 2009 yılında hizmet alımı yoluyla 
alınan 160 ilk müdahale işçisi ile birlikte toplam 1130 yangın ilk müdahale işçisi 
çalıştırılacaktır. Her yıl hazırlanan Yangın Eylem Planı çerçevesinde, Bakanlığımız 
bünyesinde orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde çalıştırılan personele; yangın 
söndürme teknikleri, ilk yardım eğitimi ve iş başı eğitimleri verilmektedir. İşçiler fidan dikimi 
için değil, yangınla mücadele maksadıyla alınmıştır. 

SORU 4. 2009 yılında orman yangınlarını önlemek için yaptığınız çalışmalar 
nelerdir? Yüksek gerilim hatlarının altındaki yangına neden olabilecek kuru otlar ve ağaçlar 
temizlenmiş midir? Ormanlık alanların ana yollara kadar inen kısmında yolları en az 50 
metre derinliğe kadar kuru otlardan arındırılması işlemi yapılmış mıdır? 

CEVAP 4. Ormanlarımızın her tarafına ulaşan 147.658 km. uzunluğundaki orman 
yollarının bakımı' sağlanmış olup, 775 yangın gözetleme kulesi vasıtasıyla ormanlarımız 
sürekli olarak gözetim altında bulundurulmaktadır. Bunun yanında; yangın emniyet yollan 
yapılmış ve bakımları tamamlanmıştır. Yangına birinci derece hassas bölgelerde yangın 
müdahale cephesi ve koruma bantları yapılmaktadır. 

Çıkabilecek orman yangınlarına müdahale etmek üzere, 11.000 yangın işçisi, 2500 
teknik eleman ve 5000 memur görev yapmaktadır. Yangın söndürme faaliyetlerinde 
kullanılmak Üzere; 933 arazöz, 161 dozer, 35 loder, 128 greyder, 366 araç, 144 su tankı, 82 
karavan, 72 su tankeri ve 111 treyler ekiplerimizin emrine verilmiştir. 

Aynca; su kaynaklarının yeterli olmadığı ormanlık alanlarda, orman yangınlarına 
müdahale sürelerini kısaltmak için yangın havuz, gölet ve su toplama çukurları yapılmaktadır. 
Bu güne kadar 600 adet yangın havuzu ve göleti yapılmıştır. Çıkabilecek yangınlara hava ve 
yer araçlannın müdahalelerinin takip edilmesi ve organizasyonun sağlanması amacıyla yangın 
yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında yangına hassas yörelerden 
başlanmak üzere yangınların izlenmesi amacıyla kameralı yangın gözetleme sistemi devreye 
sokulmuştur. 

Yüksek gerilim hatları ânlarının bakımları, Bakanlığımız kontrolünde TEDAŞ 
tarafından yapılmakta olup, 2009 yılında gerekli temizlik çalışmaları büyük oranda 
tamamlanmıştır. 2009 yılında artan yağışlarla birlikte ormanlık alanlarda oluşan aşırı ot, çayır 
vs.nin temizleme çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. 
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171.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Malkara'daki bir süt fabrikasının atıklarına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8332) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 28.05.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Sorular: 

1. Tekirdağ'ın Malkara îlçesi îshakca KöyÜ'nde bulunan bir süt fabrikası dereye atıklarını 
bırakmakta mıdır? Bu fabrikanın kontrolü yapılmakta mıdır? 

2. Söz konusu dere mevcut hali ile Karaidemir Barajı'na dökülmekte midir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.O.OO.OO/610.01-J3?.? *î . . /£ /2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : TBMM'riin 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin NALCI'nın 7/8332 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. DıvVeyseTEROĞLlJ 

EK 
Cevabi yazı 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCP NIN 
7/8332 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Tekirdağ'ın Malkara İlçesi îshakça Köyü'nde bulunan bir süt fabrikası dereye 
atıklarım bırakmakta mıdır? Bu fabrikanın kontrolü yapılmakta mıdır? 

SORU 2. Söz konusu dere mevcut hali ile Karaidemir Barajı 'na dökülmekte midir? 
CEVAP 1|2. Tekirdağ İli, îshakça Köyü yakınında E-84 Karayolu üzerinde Çavuşköy 

adresinde bulunan Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. süt fabrikasında Tekirdağ îl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca 10.06.2009 tarihinde yapılan entegre denetimde; 
işletmeye ait atıksu arıtma tesisinin faaliyette olduğu, giriş ve çıkışında debimetre cihazı ile 
arıtma tesisi çıkışında kompozit numune alma cihazının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
İşletme, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne "Deşarj İzni Belgesi" yenileme müracaatında 
bulunmuş olup, konu inceleme aşamasındadır. Bakanlığımızca yetki verilmiş laboratuarlarda, 
İşletme tarafından atıksu analizleri düzenli olarak yaptırılmakta olup, analiz sonuçlan Su 
Kirliliği Kontrolü'Yönetmeliği deşarj standartlarını sağlamaktadır. 

172.- İstanbul Milletvekili Necla Arat'in, Olimpiyat Parkına otopark ve alışveriş merkezi 
yapılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8333) 

03/06/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel E R O Ğ L U ' n u n aşağıdaki 
sorularımı yazılı olarak yanıtlamasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necla A R A T 
C H P İstanbul Milletvekili 

1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeş i lköy 'deki Çınar Otelinin 
karşısındaki olimpiyat parkını katlı otopark ve alışveriş merkezi yapma 
kararı almıştır. Yeşi lköy 'ün adıyla özdeşleşen yeşili korumak yerine, 
çevrede kalan son nefes alma alanlarından birini de betonlaştırmak ve 
tarihi ağaçları kesmek girişimini, doğayı korumak ve çevre estetiğini 
sağlamak yükümlülüğü de bulunan Bakanlığınız önlemek üzere herhangi 
bir çal ışma yapacak mıdır? 

2) Kısa bir süre Önce ciddi bir harcama yapılarak görünümü düzenlenen ve 
çevre halkının "yeşil alan" olarak kalmasını istediği, yüz yıllık ağaçlarla 
çevrili bu park alanının yıkılıp yerine hiç ihtiyaç olmadığı halde katlı 
otopark ve ticaret alanı yapılması hangi akla hizmetdir? Çevre Bakanlığı 
bu tür tasarrufları neden engellememektedir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHt.O.OO.OO/610.01-429 29/07/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

4 4 2 5 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve AO 1.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Necla ARAT' in 7/8333 esas nolu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı (1 sayfa) 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN NECLA ARAT» İN 
7/8333 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 

SORU 1. İstanbul Büyükşehir Yeşilköy' deki Çınar Otelinin karşısındaki olimpiyat 
parkım katlı otopark ve alışveriş merkezi yapma kararı alınmıştır. Yeşilköy' ün adıyla 
özdeşleşen yeşili korumak yerine, çevrede kalan son nefes alma alanlarından birini de 
betonlaştırmdk ve tarihi ağaçları kesmek girişimini, doğayı korumak ve çevre estetiğini 
sağlamak yükümlülüğünde bulunan Bakanlığınız önlemek üzere herhangi bir çalışma yapacak 
mıdır? 

SORU 2. Kısa bir süre önce ciddi bir harcama yapılarak görünümü düzenlenen ve 
çevre halkının "yeşil alan" olarak kalmasını istediği, yüz yıllık ağaçlarla çevrili bu park 
alanının yıkılıp yerine hiç ihtiyaç olmadığı halde katlı otopark ve ticaret alanı yapılması 
hangi akla hizmettir? Çevre Bakanlığı bu tür tasarrufları neden engellenmemektedir? 

CEVAP 1, 2. Söz konusu hususlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 
sorumluluk alanındadır. Şehirlerdeki park, yeşil alan ve otopark ihtiyaçları ilgili mevzuatı 
gereğinde belediyelerince planlanarak gerçekleştirilmektedir. 
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173.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, gayrimenkul iadesi talep eden vakıflara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8334) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim 

01.06.2009 

<3^ 
^Av. Rıdvan YALÇIN 

Ordu Milletvekili 

Soru: 

<Yeni vakıflar yasasının uygulamasına ilişkin olarak vakıflardan gayrimenkul iadesi için 
yapılmış müracaatlar bulunmakta mıdır? Varsa talep eden vakıf, iade edilen gayri 
menkul ya da devam eden işlem dosyalarının bulunup bulunmadığının ve iade edilen 
ya da iadesi istenen gayri menkullerin hangi şehirde bulunup, pafta, parsel 
numaralarının da belirtilerek açıklanmasını arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/031/<U3.--J- <#.<? /06/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 
b) 26.06.2009 tarih ve B.02.1.VGM.0.12.01.303.99-5895/9659 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan YALÇIN tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8334 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
bağlı kurumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) cevabi yazı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ / 
Devlet Bakanı v e / 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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T.C 
• BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.12.01.303.99- 5895 / 9 6 5 9 1^1 Â/2009 

Konu : Soru önergesi. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 23.06.2009 tarih ve B.02.0.002/031/0237 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan YALÇIN'ın 7/8334 
esas numaralı soru önergesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. s^ I 

EK: 
- önerge soru ve cevapları 

ORDU MİLLETVEKİLİ RIDVAN YALÇIN'IN 
7/8334 SAYILI SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

SORU: 

Yeni Vakıflar Yasasının uygulanmasına ilişkin olarak vakıflardan gayrimenkul iadesi 
için yapılmış müracaatlar bulunmakta mıdır? Varsa talep eden vakıf, iade edilen 
gayrimenkul ya da devam eden işlem dosyalarının bulunup bulunmadığının ve iade edilen 
ya da iadesi istenen gayrimenkullerin hangi şehirlerde bulunup, pafta, parsel 
numaralarının da belirtilerek açıklanması talep edilmektedir. 

CEVAP: 

27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5737 sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 7. maddesi hükümleri çerçevesinde cemaat 
vakıfları adına tescil edilen taşınmaz bulunmamaktadır. 

Başvuru süresi 27.02.2008 tarihinde başlamış olup, 18 aylık süre 27.08.2009 tarihinde 
sona erecektir. 

Ahmet TANYOLAÇ 
Genel Müdür V. 

- 6 7 1 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

174.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, TRT'nin bir haber ajansıyla yaptığı sözleşmeye 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8335) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim.03.06.2009 

1-One Haber Ajansı ile TRT arasında sözleşme hangi tarihte imzalandı? 

2- TRT ile One Haber Ajansı arasında sözleşme imzalanması ile ilgili TRT Yönetim 
Kurulu kararı hangi tarihte alındı? 

3- Bu sözleşmenin TRT'ye ve One Ajansa getirdiği yükümlülükler, haklar ve 
sorumluluklar nelerdir? 

4- TRT One Haber Ajansına ne kadar ücret ödeyecektir? Bu ücret karşılığında hangi 
hizmetler alınacaktır? 

5- Moskova, Bağdat, Erbil, Kudüs, Tahran, Atina, Pekin, Saraybosna, Üsküp, 
Islamabad, Adis Ababa, ve Bişkek'te açılan bürolar TRT bürosu mudur? Yoksa One 
Haber Ajansı'nın bürosu mudur?Bu bürolardan yapılan canlı bağlantılar için kurulan 
linklerin ve videofon bağlantısının ücreti TRT tarafından mı ödenmektedir? Bu 12 
büro ile yapılan görüntülü bağlantılar için kaç lira ücret ödenmiştir? 

6- One Haber Ajansı'nın İstanbul Mercan'da kurulan özel stüdyolarının kullanılması 
karşılığında ayrıca ücret ödenmekte midir? 

illetvekili 

- 6 7 2 -



TBMM B: 112 4.8.2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/4231 a*/07/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : a) 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 
b) 01.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2442 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8335 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.6İ.00.00/ OâD-OU- O.US& L.AÎ7./2009 
Konu : 7/8335 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

îlgi : 23.06.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0236 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün vermiş olduğu 7/8335 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1,2- One Haber Ajansı ile TRT arasındaki sözleşme TRT Yönetim Kurulu'nun 
05.12.2008 tarihli karan ile 02.01.2009 tarihinde imzalanmıştır. 

3,4- Kurumumuz One Haber Ajansı adlı firmayla, program alımı için sözleşme 
imzalamış olup, Kurumumuzun talep etmesi halinde programın yanı sıra ücretsiz görüntü ve 
haber hizmeti de firma tarafindan sağlanacaktır. 

5- One Haber Ajansı'nın kurduğu 12 büro ajansa aittir. Bu bürolardan Kurumumuza 
ait televizyon ve radyo kanallarına yapılan bağlantılar için ayrı bir ücret ödenmemektedir. 

6- Kurumumuz adı geçen Ajans ile "program alımı" anlaşması imzaladığından, ajansın 
Mercan'da kurulan stüdyoları için ayrı bir ücret ödenmemektedir 

Arz ederim. 
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/ 75. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, bir köy yoluna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/8339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşlr ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Osmangazi ilçesi, Seçköy ile Selçukgazi köyü arasındaki 7 
km'lik bölümde yolda tehlikeli çukurlar oluşmuştur. Taş ocağından nakliye 
yapan kamyonların geçiş yolu olması nedeniyle tehlikeli kazalar olabileceği 
düşüncesi bölge halkını tedirgin etmektedir. 

1. Bursa ili Osmangazi ilçesi, Seçköy ile Selçukgazi köyü arasındaki 7 
km'lik yolda bulunan çukurların doldurularak yolun yapılmasıyla ilgili 
olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Belirtilen yolun kaplamasının onarılarak bölge halkının 
mağduriyetinin acilen giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O5.0.MAH.0.07.02 .00/ 1 * 9 0 8* )S/. 3/2009 
KONU: 7/8339 Esas No'Iu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13921-7/8339/13885/30168 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8339 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak Bursa Valisi tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

T 
Beşir ATALAY 

Bakan 
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T.C. 
BURSA ÎL ÖZEL İDARESİ 

(Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı) 

SAYI : M 16 0 t ö l O 06 01 00 - 604 - 5389 30 Haziran 2009 
KONU : 7/8339 E s a s N o ' l u 

Yazılı Soru önergesi . 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 
ANKARA 

İLGİ : 26.06.2009 Tarih ve 002/16763 sayılı 7/8339 E s a s N o ' l u yazılı soru önergesi. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİRELMn 7/8339 sayılı yazılı soru önergesine esas 
olmak üzere bahse konu; 

Bursa İli Osmangazi ilçesi Seçköy köyü ile Selçukgazi köyü arasındaki yol İl özel 
İdaremiz 2009 yılı 2.Kat asfalt yapım programında olup, temmuz ayı içerisinde yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz derim. 

176.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, bir köy yoluna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/8340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Gemlik ilçesi, Muratoba köyü ile Seçköy arasındaki 5 km'lik 
bölümde yolda tehlikeli çukurlar oluşmuştur. Yoldaki bozukluklar 
nedeniyle tehlikeli kazalar olabileceği düşüncesi bölge halkını tedirgin 
etmektedir. 

1. Bursa ili Gemlik ilçesi, Muratoba köyü ile Seçköy arasındaki 5 km'lik 
bölümde yolda bulunan çukurların doldurularak yolun yapılmasıyla 
ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Belirtilen yolun kaplamasının onarılarak , bölge halkının 
mağduriyetinin acilen giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

- 6 7 6 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 4 g - ^ ^ S " 
KONU: 7/8340 Esas No ' lu yazılı soru önergesi 

»5./.V2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: TBMM Başkanlığının 17/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
13921-7/8340/13886/30169 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8340 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak Bursa Valisi tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

T' 
Beşir ATALAY 

Bakan 

T.C. 
BURSA ÎL ÖZEL İDARESİ 

(Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı) 

SAYI :M 16 0 1Ö1 0 06 01 00-603 
KONU : 7/8340 Esas No'lu 

Yazılı Soru önergesi. 

5388 30 Haziran 2009 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 
ANKARA 

İLGİ : 26.06.2009 Tarih ve 002/16765 sayılı 7/8340 Esas No'lu yazılı soru önergesi. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8340 sayılı yazılı soru önergesine esas 
olmak üzere bahse konu; 

Bursa İli Gemlik îlçesi Muratoba köyü ile Seçköy köyü arasındaki yol ti özel İdaremiz 
2009 yılı 2.Kat asfalt yapım programında olup, temmuz ayı içerisinde yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz derim. 
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777.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Konya 'daki bazı alanlarda gerçekleştirilecek 
yapılaşmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8341) 

01.06.2009 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri B a k a n ı Sn.Beşir Atalay 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'n ın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

t 
CHP Konya Milletvekili 

^ Atilla K a r t 

Konya Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediye Başkanlıklarının 
sorumluluğundaki önemli ve kritik konularda kamuoyu bilgilendirilmemektedir. 
Doğaldır ki, bu yönetim anlayışı, beraberinde spekülasyon, kuşku ve kaygıları 
yaratmaktadır. 

Bu çerçevede değerlendirme yapıldığında; Konya için tarihi bakımdan, çevre 
bakımından ve ekonomik bakımdan son derece önemli olan Atatürk Stadyumu, eski Adliye 
Binasının yeri, Sosyal Hizmetler'e ait iken Belediye'ye intikal eden taşınmazın durumu 
ve nihayet Beyhekim Mahallesindeki Katlı Otoparkın akıbeti hakkında kamuoyuna ciddi ve 
tutarlı açıklamaların yapılmadığı, kamuoyunun bilgilendirilmediği görülmektedir. 

B u n a g ö r e ; 

( l )Ata türk Stadyumu'nun son d u r u m u nedir? 

İnşa edileceği söylenen yeni stadyum ile ilgili çalışmalar hangi 
a ş a m a d a d ı r ? Nereye , hangi bölgeye yapılması planlanmaktadır? 

Bu durumda Atatürk Stadyumu'nun ak ıbe t i ne olacaktır? Buraya iş-
ahşveriş merkez in in yapılacağı yolundaki bilgi ve duyumlar doğru mudur? 

Belli sermaye gruplarıyla bu konularda sağlanan bir m u t a b a k a t söz 
konusu mudur? 

(2) Zafer-Şato Form'da bulunan ve Sosyal Hizmetler'e ait iken 
Belediye'ye intikal ettiği bilinen, halen açık otopark olarak kullanılan taşınmazın 
bulunduğu alan nasıl değer lendir i lecekt i r? 

Bu alana kule nitelikli yapılanmaların gerçekleştirileceği yolundaki 
bilgiler doğru mudur? 

Bu alanda yeraltında kapal ı o topark , devamında ise açık alanda 
yeşil a lan düzenlemesi yapılması, çevre sağlığı ve k a m u y a r a r ı bakımından 
daha uygun olmaz mı? Bu yönde yapılan çalışmalar var mıdır? 
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(3) Beyhekim Mahallesi 'nde kaba inşaatı biten, 5 katı çıkan beton 
yapılaşma gelinen aşamada son 1-2 yıldan bu yana neden durdurulmuştur? Bu 
yapılaşmanın yargı müdahalesi sebebiyle durduğu doğru mudur? Bu gelişmeler 
kamuoyundan neden saklanmaktadır? 

Bu sahanın Sit Alanı-Koruma Alanı kapsamında kaldığı 
bilinmesine ve bu durum açık olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi hangi 
yasal ve takdiri gerekçeyle bu alana 4-5 katlı bir beton yığını yapma-yaptırma 
girişiminde bulunmuştur? 

Yasal durum bu kadar açık olmasına, böyle bir bölgeye 5 katlı 
kapalı otoparkın yapılmasının yasaya aykırı olduğunun Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bilinmemesi söz konusu olamayacağına göre; belli 
sermaye gruplarına rant sağlamak amacıyla bu işin başlatıldığı, bu suretle 
haksız kazanca yol açıldığı ve Büyükşehir Belediyesi 'nin açık bir şekilde 
zarara uğratıldığı yolundaki eleştiri, suçlama ve değerlendirmelere nasıl bir 
açıklama getireceksiniz? 

Bu konuda kamuoyunun hemen bilgilendirilmesi ve devamında da 
görev ve yetkilerini kötüye kullandıkları aşikar olan tüm Belediye Yetkilileri 
hakkında idari ve adli sürecin başlatılması gerekmez mi? 

Bu konudaki son durum nedir? 

(4) Eski Adliye yerinin, meydan ve kültür parkı olarak düzenlenmesi 
yolundaki uygulama şehircilik ve kamu yararı bakımından yerinde bir karar 
olmakla; bu konudaki gelişmeler hangi aşamadadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
);5.//5fc'2009 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ \ *C> % S 
KONU: 7/8341 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13921-7/8341/13896/30179 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/8341 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Konya Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Beşir AT ALAY 
Bakan 
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T.C 
KONYA VALİLİĞİ 

ÎI Mahalli İdareler Müdürlüğü 
- ^ . Û 01/07/2009 

Say] :B054VLK4420700-610-^8J» 
Konu : 7/8341 Esas No'Iu Yazılı 

Soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : a) 26/06/2009 tarih ve B050MAH06500002/19764 sayılı yazısı. 
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 30/06/2009 tarih ve 3467 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın 7/8341 sayılı yazılı soru önergesine Sayın 
Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere ; 

1) Atatürk Stadyumunun bulunduğu alanla ilgili olarak şu anda Büyükşehir Belediyesince 
yapılmış bir imar plan değişikliği bulunmadığı, yeni stadyum alanı Dç.Dr. Halil Ürün Caddesinin 
devamında Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonunun da içinde bulunduğu bölge olarak 
planlanmış olup bu bölgeye ait İmar Plan düzenlemesi yapılmış ve Belediye Meclisimizce 
onaylandığı, mevcut stadyum alanı ile ilgili olarak kesinleşmiş bir Belediye Meclis kararı 
bulunmadığı, stadyuma ait projeler tamamlandığı kabul aşamasında olduğu 

2) Zafer-Şato Form'da bulunan ve Sosyal Hizmetlere ait iken Büyükşehir Belediyesine 
intikal eden alana; Sosyal Hizmetlere ait binanın bulunduğu bölgede Büyükşehir Belediyesince yer 
altı otoparkı ve üst kısmında ise meydan ve yeşil alan düzenlemesi yapılması planlandığı, bu amaçla 
imar plan değişiklikleri Belediye Meclisimizce onaylandığı, söz konusu kararda alana kule 
yapılmasına ilişkin bir karar bulunmadığı, bu alana ilişkin proje çalışmaları başlandığı 
tamamlanmak üzere olduğu, 

3) Beyhekim Mahallesinde bulunan Zindankale Katlı Otoparkı ile ilgili; söz konusu alan III. 
Derece Sit Alanı içerisinde bulunduğu, dolayısıyla kontrollü kazı yapılarak yapılaşmaya izin 
verilmekte olduğu nitekim kontrollü kazı ile temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan ve Konya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2008 tarih ve 2220 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen sur duvarı çevresinde inceleme ve 
temizlik yapılması sebebiyle inşaat durdurulduğu,.temizlik çalışmasında çıkan buluntular ve sit 
sınırları göz önüne alınarak hazırlanacak yeni projenin K.K.T.V. Koruma Kuruluna iletilmesinin 
ardından değerlendirilebileceği Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir. Söz konusu alana ilişkin 
Katlı Otopark Revizyon Projesi ve Sur Kalıntısını korumak amacıyla Sergi Kompleksi Projeleri 
hazırlanmak olduğu, 

4) Eski Adliye alanı Tarihi Kent Meydanı Projesi hazırlanmakta olduğu, eski fuar alanında 
ise Kültürpark Projesi İnşasına başlandığı, ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5ALKIRAN 
Vali V. 
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178.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bazı kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği bir ziyarete 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8344) 

02.06.2009 
T B M M Başkanl ığ ına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri B a k a n ı Sn.Beşi r Atalay 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

Siyasi İktidar, devlet yönetimindeki ayrımcı politikalarını kurumsal hale 
getirmiş durumdadır. "Parti Memuru" anlayışı içinde hareket eden kamu görevlileri, AKP 
İl-tlçe yöneticileriyle birlikte hareket etmektedirler. 

Bu durumun en son örneği Doğanhisar Jlçesi-Konakkale Beldesi'nde. 
yaşanmıştır. 

Doğanhisar-Konakkale'de 29 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'U 
aday Mehmet Çöğür seçimi kazanmış, AKP'li aday ve önceki dönem Belediye Başkanı olan 
Süleyman Pekmez ise seçimi kaybetmiştir. Belediye Başkanı Mehmet Çöğür seçim öncesi ve 
sonrasında halk arasında yaratılmak istenilen gerginliği gidermek için yoğun gayret içinde 
olmuştur. 

21 Mayıs 2009 günü Konakkale'ye resmi plakalı araçlarla gelen Konya ti özel İdaresi 
Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz, Alt Yapı Dairesi Başkanı Mehmet Karakoç ve Şube 
Müdürleri Belediye'ye uğramayıp, hiçbir resmi sıfatı olmayan Süleyman Pekmez'in evini 
ziyaret etmişler ve akabinde de Konakkale-Ayaslar yolunda inceleme yapmışlardır. 

Yapılan hareketin ayrımcılık anlamına geldiği, 
Belediye'nin tüzel kimliğine karşı bir tavır olduğu, 
eski Başkanı öne çıkararak mevcut Belediye Başkanı'nın şahsında kamu 

otoritesinin zaafa uğratan partizan ve sorumsuz bir davranış anlamına geldiği açıktır. 
Türkiye'yi Parti Devleti yapmak isteyen bir zihniyeti yansıtan anlayışla karşı karşıyayız. 

Tüm bu değerlendirmelerin ötesinde adı geçenler görev ve yetkilerini açık bir 
şekilde ve adli anlamda kötüye kullanmışlardır. Resmi bir programlan olmadığı halde, resmi 
araçlarla özel bir ziyaret yaparak kamuyu zarara uğratmışlardır. Hoşgörülebilecek veya 
görmezden gelinecek bir davranış söz konusu değildir.Devlet yönetimi sorumluluğu ve 
ciddiyetiyle bağdaşmayan partizan bir yönetim anlayışı Türkiye'ye egemen olmak 
istemektedir. 

Kamu görevlileri değişik duygularla görev ve yetkilerini kötüye kullanabilirler. 
Önemli olan, kamu görevlilerinin partizan ve sorumsuz davranışlarına karşı Siyasi İktidarın 
ve Mülki İdare'nin ne şekilde davrandığı hususudur. Yukarıda ifade edildiği gibi maalesef bu 
tür görevi kötüye kullanmalar Mülki İdare ve Siyasi İktidar tarafından çoğu zaman himaye 
edilmektedir. 
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Buna göre; 

(1) Konya îl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz'in, 
Altyapı Dairesi Başkanı Mehmet Karakoç'un ve Şube Müdürleri'nin 21 Mayıs 
2009 günü Doğanhisar-Konakkale Beldesi'nde resmi bir görevleri ya da 
görevlendirilmeleri söz konusu olmuş mudur? 

Böyle bir görevlendirme varsa adı geçenler neden Belediye ile ya da 
Belediye Başkanıyla temasa geçmek yerine, hiçbir yasal sıfatı olmayan eski 
Öelediye Başkanıyla birlikte birtakım incelemeler yapmışlar ve resmi araçla 
anılan kişiyi ziyaret etmişlerdir? 

Adı geçenlere yolluk ve harcırah ödemesi yapılmış mıdır? 

(2) Valilik bünyesinde görevli kamu görevlilerinin yukarıda sözü 
edilen davranışları ayrımcılık ve partizanlık anlamına gelmez mi? 

Oluş şekli ve tarafımıza ulaşan bilgilere göre, görevin açıkça kötüye 
kullanılması ve sahte belge düzenlenmesi anlamına gelen bu eylem ve 
işlemlerden dolayı adı geçenler hakkında idari ve adli süreci başlatacak mısınız? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
İQ./.-3/2009 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ /S £ 3 \ 
KONU: 7/8344 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ: TBMM Başkanlığının 17/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13921-7/8344/13952/30271 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/8344 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Konya Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Bakan 
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T.C 
KONYA VALİLİĞİ 

ti Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Sayı : B054VLK4420700/610/ 7 7 4 J 3 o /06/2009 
Konu : 7/8344 Esas No'lu 

Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : a) 26.06.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/16766 sayılı yazınız. 
b) ti Özel İdaresinin 29/06/2009 tarih ve 3245 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın 7/8344 Esas No'lu yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak, 

1- İl özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz, II Genel Meclis Başkanı Ali Selvi, 
Altyapı ve Çevre Daire Başkan Vekili Mehmet Karakoç, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür 
Vekili Şükrü Seymen ve İl Genel Meclisi Yol Komisyon Üyesi İsmet Akdeniz'in katılımıyla, 
2009 yılı İl özel İdaresi Yatırım Programında bulunun Doğanhisar İlçesi Konakkale Ayaslar 
Köy yolu 1. Kat asfalt sathi yapım işi ile ilgili yerinde inceleme yapmak ve mevcut ihtilafı 
gidermek üzere 21.05.2009 tarihinde görevlendirme yapılarak belirtilen yere gidildiği, 

Söz konusu yol yapım işinin tamamen İl özel idaresi görev alanı içinde olması, 
konunun Belde Belediye Başkanı ile ilgisinin olmaması nedeniyle mevcut Belediye Başkanı 
ile temasa geçilmediği, Konakkale Belediye Eski Başkanı Süleyman Pekmez ile belde 
girişinde tesadüfen karşılaşıldığı, adı geçen belediye başkanına herhangi bir haberin 
verilmediği ve ziyaret programının yapılmadığı, 

Adı geçen İl Özel İdaresi personeline yolluk ve harcırah ödenmediği, ödense bile yasal 
açıdan sakıncanın bulunmadığı, 

2- Yukarıda izah edildiği üzere söz konusu görevlendirme İl özel İdaresinin görev 
alanı içerisinde olduğu, resmi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için yapılan bir çalışma 
olması nedeniyle herhangi bir ayrımcılık ve partizanlık yapılmadığı ilgi (b) yazı ile 
bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DALKIRAN 
Vali V. 
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179.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Kalesinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/8347) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı imparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de 
uygarlıkların gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bunlar 
arasında uzunluğu 4800 metreyi bulan kaleler de bulunmaktadır. Kale surları 
bakımsızlık yüzünden harap olmuş durumdadır, özellikle; Selçuk mahallesi, 
İnlerönündeki tarihi GÖL KAPI restorasyon yapılmazsa, hej an yıkılma tehlikesi 
içerisindedir. Turistler bu kemer altından geçerken, yıkılabilir düşüncesiyle tedirgin 
olmaktadır. 

1. İznik kalelerinin restorasyonuyla ilgili olarak 2009 yılı başından beri hangi 
çalışmalar yapılmıştır? 

2. İznik kalesi GÖL KAPI kemerinin yıkılması durumunda sorumlu kimler 
olacaktır? 

3. İznik kalesinin ve kapı kemerlerinin restore edilerek turizme kazandırılması 
amacıyla acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı îB.16.0.SGB.0.10.01.00/610[İ305İ4S o f c / ^ / 2 0 0 9 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/13921 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8347 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/8347 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Bursa ili İznik ilçesi; tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli kültür 
merkezlerinden biridir. 

Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dışında, daha önceki dönemlerde de 
uygarlıkların gözdesi olmuştur. Bu sebeple bir çok tarihi eser mevcuttur. Bunlar 
arasında uzunluğu 4.800 metreyi bulan kaleler de bulunmaktadır. Kale surları 
bakımsızlık yüzünden harap olmuş durumdadır. Özellikle; Selçuk Mahallesi, İnler 
önündeki tarihi GÖL KAPI restorasyon yapılmazsa, her an yıkılma tehlikesi 
içerisindedir. Turistler bu kemer altından geçerken, yıkılabilir düşüncesiyle tedirgin 
olmaktadır. 

SORU l:İznik kalelerinin restorasyonuyla ilgili olarak 2009 yılı başından beri 
hangi çalışmalar yapılmıştır? 

SORU 2: İznik Kalesi GÖL KAPI kemerinin yıkılması durumunda sorumlu 
kimler olacaktır? 

SORU 3: İznik Kalesi'nin ve kapı kemerlerinin restore edilerek turizme 
kazandırılması amacıyla acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3: Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 2009 Yılı Yatırım Programından "Bursa İznik Surları Rölöve ve 
Restorasyon Projesi Yapımı" işi için 60.000 TL ödenek ayrılmış olup ayrılan ödenek 
kapsamında projelerin hazırlanması sürecinin tamamlanmasından sonra işin 
uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır 

Ayrıca, İznik Surlarının Restorasyonu işi için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca , belediyelerin görev 
alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi 
amacıyla emlak vergisinin % 10'u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil edilen Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından oluşturulan bütçeden de pay 
ayrılması için Bursa Valiliğine ve İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi 
Koruma, Tarım ve Turizmi Geliştirme Birliğine yazı yazılmıştır. 
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180.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, turistik tesislerin nitelik beyanlarına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul 
GÜNAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğipjsaygılarımla 
arz ederim. V ^ r ^ " ^ 

Tayfur ŞÜNER 
Antalya Milletvekili 

Turistik tesislerin nitelik ve statülerini belirleyen yıldız sayısı 
konusunda bir karışıklık yaşanmaktadır, Kimi turistik tesisler, 
Bakanlığınızın, tesislerin statüsünü belirlşyen "Nitelikler Yönetmeliğimde 
bulunmadığı halde kendilerini u7 yıldızlı" olarak tanımlarken, kimileri de 
resmen sahip oldukları niteliği belirleyen yıldız sayısını bile 
belirtmemektedir. 

SORU 1 : Yurt dışında yayınlanan kataloglarda, ülkemizdeki turistik 
tesislerin hangi standartlarda olduğu açıkça belirtilirken, yurt içinde 
yayınlanan dergi ve benzeri kataloglarda tesislerimizin hangi kalite ve 
standartta olduğunun yazılmasından kaçınılmaktadır. Bu konuda bir 
standardizasyon getirilmesi için yapılan çalışmalar var mıdır? Yoksa iç 
pazardaki turistin varlığını yok mu saymaktasınız? 

SORU 2 : Basın kuruluşlarına ilan veren turizm acentelerince, İlanlarda 
otelin kaç yıldızlı veya kaçıncı sınıf bir tesis olduğu.yazılma şartı var mıdır? 
Bu konuda turizm acenteleri, tesislerden gelen bilgiler doğrultusunda 
ilanlarını vermektedirler. Ancak bu ilanları resmi kayıtlarla çelişirse, 
kendilerine hata başına 55.000 TL para cezası kesilmektedir. Burada turizm 
acentelerinin ve tatile gidecek vatandaşlarımızın mağduriyeti söz 
konusudur. Bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak için bir çalışmanız var 
mıdır? 

SORU 3 : Bakanlığınızın turistik tesislerin statüsün belirleyen yönetmelikte 
bulunmamasına rağmen, kendini 7 yıldızlı olarak gösteren tesisler hakkında 
hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/6101\11S6l &./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/13921 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNER'in 7/8348 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. (I / 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER'İN 7/8348 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Turistik tesislerin nitelik ve statülerini belirleyen yıldız sayısı konusunda bir 
karışıklık yaşanmaktadır. Kimi turistik tesisler, Bakanlığınızın, tesislerin statüsünü 
belirleyen "Nitelikler Yönetmeliği"nde bulunmadığı halde kendilerini "7 yıldızlı" 
olarak tanımlarken, kimileri de resmen sahip oldukları niteliği belirleyen yıldız 
sayısını bile belirtmemektedir. 

SORU 1 : Yurt dışında yayımlanan kataloglarda, ülkemizdeki turistik 
tesislerin hangi standartlarda olduğu açıkça belirtilirken, yurt içinde yayınlanan 
dergi ve benzeri kataloglarda tesislerimizin hangi kalite ve standartta olduğunun 
yazılmasından kaçınılmaktadır. Bu konuda bir standardizasyon getirilmesi için 
yapılan çalışmalar var mıdır? Yoksa iç pazardaki turistin varlığını yok mu 
saymaktasınız? 

SORU 2 : Basın kuruluşlarına ilan veren turizm acentelerince, ilanlarda otelin 
kaç yıldızlı veya kaçıncı sınıf bir tesis olduğu yazılma şartı var mıdır? Bu konuda 
turizm acenteleri, tesislerden gelen bilgiler doğrultusunda ilanlarını vermektedirler. 
Ancak bu ilanları resmi kayıtlarla çelişirse, kendilerine hata başına 55.000 TL para 
cezası kesilmektedir. Burada turizm acentelerinin ve tatile gidecek vatandaşlarımızın 
mağduriyeti söz konusudur. Bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak için bir 
çalışmanız var mıdır? 

SORU 3 : Bakanlığınızın turistik tesislerin statüsünü belirleyen yönetmelikte 
bulunmamasına rağmen, kendini 7 yıldızlı olarak gösteren tesisler hakkında hangi 
yaptırımlar uygulanmaktadır? 

CEVAP : Bakanlığımızdan belgeli tesislerin sınıflandırma çalışmaları; 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37' inci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt 
bendi hükmü uyarınca hazırlanmış olan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin "Sınıflandırma Çalışmaları" başlıklı 10'uncu 
maddesinde yer alan hükümler uyarmca iki Bakanlık Kontrolörü ile turizm belgeli 
tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden veya üç Bakanlık 
Kontrolöründen oluşan "Sınıflandırma Komisyonu"nca yapılmakta olup tesisin tür 
ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, 
işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterler söz 
konusu değerlendirilmede esas teşkil etmektedir. 
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Bakanlığımızca belgeli tesislerin belirlenen sınıflarının dışında farklı bir tür ve 
sınıfta tanıtımlarının yapıldığının tespiti halinde, haksız rekabete konu olabilecek 
aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı davranışla iktisadi rekabetin 
suiistimalinden hareketle, belge sahibi hakkında 2634 sayılı Kanunun değişik 33'üncü 
maddesinin (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, turizm tesislerinin Bakanlığımızca belirlenmiş olan sınıflarının, 
yazılı ve görsel basın organlarındaki kullanım yerleri hakkında standartlar getiren 
herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Turizm tesisleri, Bakanlığımızca 
belirlenen tür ve sınıfının dışında tanıtım yapmamak koşuluyla, söz konusu sınıf 
tanımlarının hangi basın organlarında kullanılacağı hususunda kendi kurumsal 
pazarlama politikaları dahilin de serbestlerdir. 

Ülkemizde faaliyet göstermek için Bakanlığımızdan işletme belgesi alan 
seyahat acenteleri iş ve işlemlerini 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri 
Birliği Kanunu çerçevesinde yürütmektedirler. Anılan yasanın "Reklam ve Tanıtma 
Başlıklı" 19'uncu maddesi "Seyahat acenteleri gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve 
reklam yapamazlar." hükmünü içermektedir. 

Bu maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen seyahat acenteleri hakkında 
Bakanlığımızca aynı Kanunun "İdari Para Cezaları ve Belge İptali" başlıklı 27'nci 
maddesinin "a" bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince idari para cezası 
uygulanmaktadır. 
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181.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, Antalya 'dahi turizm bürolarının yetersizliğine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8349) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul 
GÜNAY tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 

Ülkemizin turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 5Ö'ı Antalya'dan 
karşılanmaktadır. Yılda ̂ ortalama 12 milyon turistin ziyaret ettiği turizmin 
başkenti olan jİİmizde turizm bürolarının yetersizliği göze çarpmaktadır. 
Ülkemize gelen turistlere sahip çıkmak Ve onlarla en iyi şekilde İlgilenmek, 
mevcut turist sayısını artıracaktır Bu da turizm gelirlerimizin katlanarak 
artması demektin 

SORU 1 : Antalya'nın merkezinde ve turizmin yoğun olarak yapıldığı 
Kemer, Alanya ve Manavgat gibi ilçelerimizde Bakanlığınıza bağlı turizm 
bürosu sayısı kaçtır? Bu büroların sayısı 12 milyon turist teme) alındığında 
yeterli midir? 

SORU 2 ; Bu turizm büroları turistlere ne gibi hizmetler vermektedir? Hem 
yerli, Kem de yabancı turistler bu bürolardan istedikleri hizmeti alabiliyorlar 
mı? 

SORU 3 : Antalya'nın merkezindeki ve ilçelerindeki bu bürolarda toplam kaç 
personeliniz çalışmaktadır? Bu sayı sizce yeterli midir? 

SORU 4 : Antalya'ya, Bakanlığınıza bağlı, müsteşarlık veya müsteşarlık 
seviyesinde, çok geniş kapsamlı, turistlerin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla 
karşılayabilecekleri, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek birimler açmak için 
yapılan bir çalışmanız var mıdır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610/j3PS58 Q&//?.V2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/13921 sayüı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNER'in 7/8349 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
<^\-*"\ 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER'İN 7/8349 ESAS NCLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Ülkemizin turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'si Antalya'dan 
karşılanmaktadır. Yılda ortalama 12 milyon turistin ziyaret ettiği turizmin başkenti 
olan ilimizde turizm bürolarının yetersizliği göze çarpmaktadır. Ülkemize gelen 
turistlere sahip çıkmak ve onlarla en iyi şekilde ilgilenmek, mevcut turist sayısını 
artıracaktır. Bu da turizm gelirlerimizin katlanarak artması demektir. 

SORU 1 : Antalya'nın merkezinde ve turizmin yoğun olarak yapıldığı Kemer, 
Alanya ve Manavgat gibi ilçelerimizde Bakanlığınıza bağlı turizm bürosu sayısı 
kaçtır? Bu büroların sayısı 12 milyon turist temel alındığında yeterli midir? 

CEVAP 1 ; Antalya merkezde Antalya Turizm Danışma Bürosu ve Antalya 
Havalimanı Turizm Danışma Bürosu ilçelerinde ise Alanya, Kaş, Kemer ve 
Manavgat - Side Turizm Danışma Bürosu olmak üzere toplam 6 adet turizm danışma 
bürosu bulunmaktadır. Ayrıca Finike Turizm Danışma Bürosu açılmış olup bu büro 
için kadro tahsisi çalışmaları sürdürülmektedir. 

SORU 2 : Bu turizm büroları turistlere ne gibi hizmetler vermektedir? Hem 
yerli, hem de yabancı turistler bu bürolardan istedikleri hizmeti alabiliyorlar mı? 

CEVAP 2 : Turizm danışma bürolarınca yerli ve yabancı turistlere verilen 
hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yerli ve yabancı turistlerin, enformasyon ve tanıtıcı yayın taleplerini 
karşılamak, özellikle yabancı turistlerin şikayetlerine konu olan hususları resmi 
mercilere iletilmek, 

b) Bakanlığımızca ağırlanan konuklara mihmandarlık hizmeti vermek, 

c) Görevli oldukları mahalli idare içinde gerçekleşen ve Bakanlığımızca 
desteklenen etkinlikleri izlemek ve Bakanlığımıza rapor edilmesini sağlamak, 

d) Görev bölgelerinde, turizmi etkileyen her türlü olayı hiyerarşik bir sıra 
içinde ilgili mercilere ulaştırmak, 

e) Bakanlığımızın ve il kültür turizm müdürlüğünün verdiği diğer görevleri 
yerine getirmek. 

SORU 3 : Antalya'nın merkezindeki ve ilçelerindeki bu bürolarda toplam kaç 
personeliniz çalışmaktadır? Bu sayı sizce yeterli midir? 

SORU 4 : Antalya'ya, Bakanlığınıza bağlı, müsteşarlık veya müsteşarlık 
seviyesinde, çok geniş kapsamlı, turistlerin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla 
karşılayabilecekleri, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek birimler açmak için yapılan 
bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 3-4 : Antalya merkez ve ilçe turizm danışma bürolarında toplam 25 
adet personel çalışmakta olup mevcut turizm danışma büroları ile hizmete devam 
edilmekte, büroların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve uzman personel takviyesi için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde il kültür ve turizm müdürlüklerince turizm 
irtibat büroları şeklinde yeni hizmet birimleri oluşturulmaktadır. 
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182.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Anamur'da turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.06.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

9. Kalkınma Planı İle uyum içinde hazırlandığı iddia .edilen Türkiye-Turizm 
Stratejİsi-2023 ve Eylem Pİahi 2013 Türkiye'nin tüm turizm alanlarında yeni açılımları 
ihtiva ettiği metinlerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Bu Strateji ve Eylem Planı doğrultusunda; 

1- Aharnur-Kşr$mah-Kohyâbolünmyş Şföl bağlahtısı, 
2- Anamur^î^yâ-^bhya^ks^İ^y bo iüh^0 fy^ bağlantısı. 
3- Gazipaşa ^ayâatahi-AnaM^ bağlantısının hızlı güvenli ve 

raHat bir biçimi tasım sistemlerinin 
oluşturulması, 

4- Anamur Deniz Turizmi Altyapısı, 

- Anamur'a deniz ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla mevcut iskele ve 
limanların geliştirilmesinin sağlanması, 

- Anamur'un Kruvaziyer Turızitı fotalarına dâhil edilmesi amaçlı olarak 
krüvaziyer limanının düşünülmeği, 

- Anamur ye çevresinde mevcut iskele ve limanlar ile kent bağlantısını 
sağlayacak toplu taşım sistemlerinin ve liman geri saha altyapısının 
geliştirilmesi, 

5- Fuar ve Kongre Merkezi, 

Kongre turizmine yönelik tesis ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

6- Kış Turizmi Master Planının hazırlanması ve buna uygun olarak "Marka 
Kent Anamur"un kış turizmi altyapısının geliştirilmesi, kış turizminde iç 
turizm pazarının büyütülmesi, 

7- Altyapı birliklerinin oluşturulması, 

özellikle Anamur, Bozyazı, Aydıncık ilçelerinin birlik çatısı altında 
toplanması, 

8- özel önem verilmesi düşünülen " Anamur Yat Limanı" için fizibilite ve 
uygulama çalışmalarının yapılması, 

9- Eko Turizm ve Yayla Turizminin geliştirilmesi, 
10- Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti. 
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Marka Kent olarak ele alınan "Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti"nin bazı 
kısımları turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak 
ilan edilmesi ve daha sonra fiziki planların tamamlanması, tekemmül 
ettirilmesinin zorunluluğu ortadadır. 

Buna göre; 

1- Bakanlığınız Eylem Planı dc^rultuşuhda Anarriur Kıyı Keşimi Turizm Kenti 
için ne gibi yatırım ve faaliyetler yürütülmüştür? 

Eylem Planının iklyıiınin geçmiş olduğunu dikkate alarak gelecek 4 yılda 
çalışmalar hızlandırılacak mıdır? 

2- Türkiye'nin en günşyinde butunân Anamur ile KKTC'nİ (Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini) turizm olarak bütünleşik hale getirmek mümkün müdür? 

3- Turizm açısından Türkiye'nin, en bakir ye en âz betonlaşmış coğrafyasına 
sahip olan Anannur'uh turizm'deh yeterli bayı alabilmesini sağlamak için 
Alanya ile irtibatını yoğunlaştırıcı girişimleriniz var mıdır? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 \\Z^5^0 &./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/13921 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in 7/8350 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğml GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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, MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 7/8350 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1: Bakanlığınız Eylem Planı doğrultusunda Anamur Kıyı Kesimi 
Turizm Kenti için ne gibi yatırım ve faaliyetler yürütülmüştür? Eylem Planının iki 
yılının geçmiş olduğunu dikkate olarak gelecek 4 yılda çalışmalar hızlandırılacak 
mıdır? 

SORU 2: Türkiye'nin en güneyinde bulunan Anamur ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni turizm olarak bütünleşik hale getirmek mümkün müdür? 

SORU 3: Turizm açısından Türkiye'nin en bakir ve en az betonlaşmış 
coğrafyasına sahip olan Anamur'un turizmden yeterli payı alabilmesini sağlamak 
için Alanya ile irtibatını yoğunlaştırıcı girişimleriniz var mıdır? 

CEVAP 1-2-3: 02/03/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisinde revizyon çalışmaları başlatılmış olup 
kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşler toplanılmakta ve 
değerlendirilmektedir. 

Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında Mersin ili; eko turizm ile kültür ve 
inanç turizmi aksı kapsamında yer almakta olup bu çerçevede turizmde ihtisaslaşan 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin 
tespiti yapılacak ve bu alanlar turizm merkezi ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi olarak ilan edilecektir. Ayrıca, planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-
kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan yönetim 
planları hazırlanacaktır. Yönetim planları kararlarına uygun olarak eko turizmin 
gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda 
Eylem Planında bu yönde belirtilen faaliyetler hayata geçirilecektir. 

Mersin ilinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyannca Bakanlar Kurulu 
kararıyla ilan edilmiş olan 8 adet turizm merkezi ve kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgesi bulunmaktadır. 
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Mersin ilindeki turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde yürütülen planlama çalışmaları aşağıda açıklanmıştır. 

- Mersin; Melleç Ortaburun, Kargıcık, Ovacık, Taşucu Boğsak ve Narhkuyu 
Akyar Turizm Merkezlerini de içine alan 1/25.000 ölçekli Batı İçel Çevre Düzeni Planı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 26/12/1988 tarihinde onaylanmıştır. 

- Bakanlığımız tarafından 2006 yılında ilan edilen, Mersin; Taşucu Boğsak ve 
Narhkuyu Akyar Turizm Merkezlerinin revizyon plan çalışmaları devam etmektedir. 
Ayrıca, Anamur deniz turizmine ilişkin çalışmalar Yat Master Planı çalışmaları 
kapsamında değerlendirilebilecektir. 

- Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde ise 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni Plant Bakanlığımızca 27/09/2005 tarihinde revize edilerek 
onaylanmıştır. 

- Mersin Taşucu Boğsak Turizm Merkezi'nde Taşucu Belediye Başkanlığının 
sürdürdüğü planlama çalışmaları kapsamında Mersin ilinin batısında önemli bir 
turizm yatak kapasitesi oluşturulması önerilmektedir. Bu gelişmeler ile Taşucu ile 
KKTC arasındaki var olan deniz ulaşımı bağlantısına da paralel olarak gerekli 
bütünleşme sağlanacaktır. 

Ayrıca, Mersin ve Akdeniz Bölgesi Broşüründe; Türkçe, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca, Fransızca İspanyolca, yayınlarımız mevcut olup bu yayınlarımızda Mersin 
ilinin tanıtımına geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

183.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Eylem Planına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak çevaplandırılmasıni saygılarımla arz ederim. 01.06.2009 

Jehiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 ve buna bağlı olarak düşünülen Eylem Planı 
2007-20İ3 kapsamında Kitabın 74. sayfasında ilan edilen "Zeyiin Koridoru" 
bağlamında Mersin İli Mut ilçesinin de düşünülmesi uygun olacaktır. 

Buna bağlı olarak; 

1- Eylem Pjani rVşf̂ PA||yM'ç̂ KSMi ./̂ IsOİrİOÖâlîölci* Q" "yıİJıK -cJÖrtörtıd^ ne gibi 
yatırım ye faaliyetler Ğngörplmektedir? 

2- Mut'un diğer turizm faaliyetleri bağlamında (kış turizmi, ratting. kültür 
vs.) aktive edilmesi yönünde bir hazırlık mevcut mudur? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610/l335>5 12./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/13921 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in 7/8351 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'İN 7/8351 ESAS NCTLU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve buna bağlı olarak düşünülen Eylem Planı 
2007-2013 kapsamında Kitabın 74'üncü sayfasında ilan edilen "Zeytin Koridoru" 
bağlamında Mersin ili Mut ilçesinin de düşünülmesi uygun olacaktır. 

Buna bağlı olarak; 

SORU 1 : Eylem Planı kapsamında önümüzdeki 6 yıllık dönemde ne gibi 
yatırım ve faaliyetler ön görülmektedir? 

CEVAP 1 : Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında Mersin ili; eko turizm ile 
kültür ve inanç turizmi aksı kapsamında yer almakta olup bu çerçevede turizmde 
ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm 
bölgelerinin tespiti yapılacak ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir. Ayrıca, planlama çalışmalarına 
yol gösteren koruma-kullanma dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir, 
kullanımını sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim planlan kararlarına 
uygun olarak eko turizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim planları hazırlanacaktır. 
Önümüzdeki yıllarda Eylem Planında bu yönde belirtilen faaliyetler hayata 
geçirilecektir. 

02/03/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yû*rürlüğe 
giren Türkiye Turizm Stratejisinde revizyon çalışmaları başlatılmış olup bu 
kapsamda Türkiye çapında tüm valiliklerden görüşleri ve ilave edilecek hususlar 
istenilmiş olup Mut ilçesinde "Zeytin Koridoru" benzeri bir yaklaşımın 
uygulanmasına ilişkin hususlar revizyon çerçevesinde Mersin Valiliğinden 
Bakanlığımıza ulaştırılacak veriler doğrultusunda değerlendirilebilecektir. 

SORU 2 : Mut'un diğer turizm faaliyetleri bağlamında (kış turizmi, rafting, 
kültür vs.) aktive edilmesi yönünde bir hazırlık mevcut mudur? 

CEVAP 2 : Mersin ilinde kış turizminin geliştirilmesi çalışmaları açısından 
önemli konumda bulunan Mersin Tarsus Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesinde halihazır harita yapım işi tamamlanmış olup planlama 
çalışmalarına başlanılacaktır. Ayrıca, Mut ilçesinde yerel idarelerce kış turizmi, 
rafting vb. turizm aktivitelerine ilişkin güzergahların belirlenmesi ve eylem planının 
hazırlanması halinde teknik destek sağlanabileceği gibi, tahsis, belgelendirme ve 
kontrol işlemleri de Bakanlığımızca yürütülecektir. 
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184.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Tarsus'ta turizmin geliştirilmesine yönelik projelere 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.06.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Dünyanın en gözde, en eski tarihe sahip kentlerinden biri de TARSUS'tur. 
Bugün Tarsus Özellikle 1) Eshapı kehf, 2) Hz. Danyal (AS.) 3) Havarilerden St. Paül 
4) Kleopatra Kapısı, 5) Şah'rne'rari öyküsü, 6) Mencik Baba Türbesi, 7) Ponuktaş çok 
meşhurdur. Bunun yanında sosyal hayat, çevre, doğa, kültür olarak ta gıpta edilecek 
bir kenttir. ' • ". ' 

Tarsus'ta turizmin gelişmesi İçin Kültür y£ Turizm Bakanlığınca; 

1- Hükümet nezdinde Tarsus mülki hudutları dâhilinde yapımı 
düşürtuieri Bâfıariı^r^ava^lahı hakkında bir girişim olmuş mudur? 

2- " Kültür ve'.. 'İnançTurizmi Odakiı Yerleşimler den kabul edilen 
Tarsus için bugüne kadar Bakanlıkça ne gibi yatırım ve faaliyet 
yürütülmüştür? 

3- Kubatpaşa Medresesinin onarımı işi düşünülmekte midir? 
4 - Dünyanın ilk kanalizasyon sisteminin kazılarla gün yüzüne 

çıkarılması için proje mevcut mudur? 
5- Tarihi evlerin restorasyonu (200'Ü aşkın ev) yönünde bir çalışma 

yapılmış mıdır? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610|l33S92- 13./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 13921 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in 7/8352 Esas No' lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEHİÇ ÇELİK'IN 7/8352 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Dünyanın en gözde, en eski tarihe sahip kentlerinden biri de TARSUS'tur. 
Bugün Tarsus özellikle l)Eshabı Kehf, 2)Hz. Danyal (A.S.), 3) Havarilerden St. Paul, 
4) Kleopatra Kapısı, 5) Şahmeran Öyküsü, 6) Menci k Baba Türbesi, 7) Donuktaş çok 
meşhurdur. Bunun yanında sosyal hayat, çevre, doğa, kültür olarak ta gıpta edilecek 
bir kenttir. 

Tarsus'ta turizmin gelişmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca; 

SORU 1 rHükümet nezdinde Tarsus mülki hudutları dahilinde yapımı 
düşünülen Baharlı Havaalanı hakkında bir girişim olmuş mudur? 

SORU 2 : "Kültür ve İnanç Turizmi Odaklı Yerleşimler" den kabul edilen 
Tarsus için bugüne kadar Bakanlıkça ne gibi yatırım ve faaliyet yürütülmüştür? 

SORU 3 : Kubatpaşa Medresesinin onanmı işi düşünülmekte midir? 

SORU 4 : Dünyanın ilk kanalizasyon sisteminin kazılarla gün yüzüne 
çıkarılması için proje mevcut mudur? 

SORU 5 : Tarihi evlerin restorasyonu (200'ü aşkın ev) yönünde bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 1-2-3-4-5: "Kültür ve İnanç Turizimi Odaklı Yerleşimler"den kabul 
edilen Tarsus'da, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
Mersin Tarsus Eski Hal Camii Onanmı ve Çevre Düzenlemesi yapılmış olup Mersin 
Tarsus Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları işi yapılmaktadır. 

Aynı Genel Müdürlüğün 2009 Yılı Yatırım Programında Mersin Tarsus Eski 
Sinema Restorasyonu, Tarsus Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı işleri için ödenek 
ayrılmış olup ödenek aktarım çalışmaları devam etmektedir. 

Mersin ili için 2008 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından, 
St. Paul Kuyusu ve Eski Cami Etrafındaki Evlerin Cephe Sağlıklaştırma, Rölöve ve 
Restitüsyon Projeleri yapımı ve Tarsus Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulaması ve 
Mut Alahan Manastırı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi yapımı için 
ödenek aktarılmıştır. 
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Ayrıca, Bakanlığımız bütçesinden; özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişi 
, mülkiyetinde bulunan taşınmazların malikleri onarım için Adana Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları durumunda yardım 
yapılabilmektedir. 

30/04/1998 tarihinde açılan İçel-Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi faaliyetine 
devam etmektedir. Kültür Merkezinin bünyesinde 492 kişilik çok amaçlı salon, 189 
kişilik konferans salonu, sergi salonu, müze, kütüphane, işlikler-atölyeler, çalışma 
salonları, kafeterya, misafirhane, idari ve teknik mekanlar bulunmaktadır. 

Mersin Tarsus Bölgesi, Bakanlığımız tarafından ülkemizde en önemli kültür 
ve inanç turizmi odaklarından birisi olarak değerlendirilmekte olup, Tarsus 
Bölgesinde turizm yatak kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Mersin Tarsus Kıyı 
Kesimi KTKGB'ye ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği 27/09/2005 
tarihinde, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ise 18/09/2008 tarihinde Bakanlığımızca onaylamıştır. 

Söz konusu onaylı planlar ile; 1 adet turizm amaçlı sağlık tesisi-200 yatak 
kapasiteli tatil köyü, 1 adet turizm amaçlı kongre ve sergi merkezi, 7000 yatak 
kapasiteli 7 adet otel-tatil köyü, 400 yatak+18 delikli 1 adet golf+konaklama tesisi 
alanı ve 18 delikli 1 adet golf alanı ile günübirlik kullanım alanları oluşturulmuştur. 
Yatırımların tamamlanması ile birlikte toplam 7600 yatak kapasitesi bölgeye 
kazandırılmış olacaktır. 

Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin yol, içme, kullanma 
suyu, elektrik, telekomünikasyon, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon, şebeke ve 
kolektör hattı gibi altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalara 
başlanılmış olup bu yatırımların Bakanlığımızın 2010 Yılı Yatırım Programında yer 
alması sağlanacaktır. 

Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunan St. Paul Kuyusu ve civarında bulunan 
tarihi evler Bakanlığımızca kamulaştırılmış olup tahsis yoluyla turizme 
kazandırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. 
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185.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, tarihi bir çeşmenin restorasyonuna veDupnisa 
Mağarasının yol ve elektrik sorunlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in 
cevabı (7/8353) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğim arz ederim. 

Saygılarımla. 28.05.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Soru 

1. Çorlu Gazi ilköğretim Okulu'nun arka duvarına bitişik, eski jandarma karakol binası 
yakınındaki Hastane (Jandarma) çeşmesi olarak anılan ALtPAŞA zamanından kalma tarihi 
kitabesi olan tarihi çeşmenin bakımı, onarılması ve restore edilmesi için. herhangi bir 
girişimde bulunmayı planlamakta mısınız? 

2. Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Mağarası'na Kırklareli'nden 
gitmek isteyenlerin kullandığı yolun 7 kilometrelik bölümü bozuktur. Turistlerden çok sayıda 
şikayet alınmaktadır. Bu bozuk kısmın asfaltla kaplanması planlanmakta mıdır? 

3. Dubnisa Mağarası'nı ziyaret eden turistlerin mağaranın girişinin bulunduğu alanda piknik 
yapmak ve dinlenmeleri için gerekli yatırımın yapılması, şu anda jeneratör ile sağlanan 
elektriğin Devlet tarafından getirilmesi planlanmakta mıdır? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610|llSS-'«o J&/07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.CNS.0.10.00.02/13921 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCI'nın 7/8353 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN 7/8353 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN 

CEVAP 

SORU 1 : Çorlu Gazi İlköğretim Okulu'nun arka duvarına bitişik, eski 
jandarma karakol binası yakınındaki hastane (Jandarma) çeşmesi olarak anılan 
ALİP AŞA zamanından kalma tarihi kitabesi olan tarihi çeşmenin bakımı, onarılması 
ve restore edilmesi için herhangi bir girişimde bulunmayı planlamakta mısınız? 

SORU 2 : Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa 
Mağarası'na Kırklareli'nden gitmek isteyenlerin kullandığı yolun 7 kilometrelik 
bölümü bozuktur. Turistlerden çok sayıda şikayet alınmaktadır. Bu bozuk kısmın 
asfaltla kaplanması planlanmakta mıdır? 

SORU 3 : Dupnisa Mağarası'nı ziyaret eden turistlerin mağaranın girişinin 
bulunduğu alanda piknik yapmak ve dinlenmeleri için gerekli yatırımın yapılması, 
şu anda jeneratör ile sağlanan elektiriğin Devlet tarafından getirilmesi planlanmakta 
mıdır? 

CEVAP 

Mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 02/11/2001 tarihli ve 7033 sayılı kararıyla l'inci grup yapı olarak 
tescil edilen çeşmenin restorasyonunun 2863 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 
emlak vergilerinin % 10 nispetinde tahakkuk ettirilen ve kullanımı ilgili Valiliklerin 
kakarına bırakılmış olan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" 
hesabındaki kaynaktan gerçekleştirilmesi mümkün olup restorasyon projesinin ilgili 
Koruma Kuruluna sunulması halinde proje kurulca değerlendirilecektir. 

Kırklareli'nden Dupnisa Mağarası'na ulaşımı sağlayan yolun bozuk olan 7 
kilometrelik bölümünün yapılması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır. 

Mağaraya yönelik yapılacak olan her türlü projenin Edirne Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanması gerekmekte olup, Dupnisa Mağarası'na 
ilişkin Bakanlığımıza herhangi bir proje veya yatırım talebi iletilmemiştir. 
Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğümüzce mağaralara yönelik 
mimari ve elektrifikasyon projeleri hazırlanmamakta olup, bu konuda teknik yardım 
yapılabilmektedir. 
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186.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nın, Kandıra 'da Kafkas göçünün izlerini taşıyan 
alanların korunmasına ve etkinliklere altyapı sağlanmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. _ 

Hikmet ERfikKAYA 
KocaelLMilletVekili 

21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya'sının tüm güçleri ile işgal ettiği Kafkasya'dan Osmanlı 
İmparatorluğu'na 1,5 milyon Çerkeş sürgün edilmiştir. Bu sürgün şırasında 600 bine yakın 
Çerkeş hastalık, açlık ve değişik sebeplerle hayatlarını kaybetmiştir. Bu trajedinin yerlerinden 
biride Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken kasabasının Babalı sahilidir. Sakarya 
bölgesine yerleşmiş Abhazlar, ilk bu Sahile ayak basarak, burada ki mağaralarda bir süre 
yaladıktan sonra Sakarya ve çevre illere yerleşmişlerdir. Sürgünün *Üf âönuasiz .belgeleri 
olarak babalı sahilinde bulunan mağarada, o dönemde değişik dil ve ajiâbel.erle,^^iinüş' yazı 
Örnekleri ve yaşananlara ilişkin belgeler bulunmaktadır. Zaman içinde) bakımsi^lık'tanmâğairU 
alt tabanı belli seviyede kum dolmuş olmasına rağmen, içinde rahatlıkla gezilebilmekte ve 
duvardaki yazılarda okunabiİmektedir. Bu sahile ilk gelen Abhazlar sürgün StraSında, burada 
kaldıkları süre - içerisinde hastalık ve diğer sebeplerle ölenlerini de Karaağaç köyündeki 
mezarlığa gömmüşlerdir. Bu mezarlıkta da o günlerden kalma ,|tn^^i|ar^ ve taşlan 
bulunmaktadır. 

Çerkesler son yıllarda bu bölgede 21 Mayıs'ın ilk hafta sonunda anma törenleri düzenlerler. 
Bu törenlere Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen Çerkesler, önce Karaağaç 
köyündeki mezarlıkta burada bu törenler için hazırlanmış anıt önünde günün anısına 
konuşmalar yapar ve dua ederler. Daha sonra Babalı sahilinde bu anma törenleri devam eder. 
Buraya gelenler mağarayı ve çevreyi gezerek o günlerin anısını içlerinde hissederler. Çok 
yüksek katılımlı olan bu törenlere, milli giysi, Kafkas kültürüne ait sembol ve bayraklarla 
katılım olmaktadır. Bu törenleri Kafkas dernekleri federasyonu organize eder. 

Bu nedenlerden dolayı törenlere mekân olan Karaağaç köyü mezarlığı ve Babalı sahili içinde 
ki mağaraların mutlak koruma altına alınması gerekliliği bir kez daha gözler önüne 
serilmektedir. 

Sorul- Karaağaç köyündeki iki Çerkeş Mezarlığı ve Babalı sahilindeki mağaraların kültürel 
sit alanı edilmesi ile ilgili bakanlığınız bünyesinde bir çalışma var mıdır? Yok ise böyle bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2- Çerkeş vatandaşlarımızın tarihi bakımından önem arz eden bölgede etkinliklerin daha 
. sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, başta törenlerin daha rahat izlenebilmesi için tribün, ses ve 
aydınlatmanın sağlanabileceği ve insanların temel ihtiyaçlarını sağlayabileceği bölümler 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 3- Dalgaların getirdiği kumlarla kapanan diğer mağaraların temizlenerek ziyarete 
açılması için bir çalışma yapmayı düşüyor musunuz? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610|l-ioÇiÇ- QSt./o-}./2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/ 13921 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA'nın 7/8354 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
Bakan 

EK: Cevap 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HİKMET ERENKAYA 7/8354 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Karaağaç köyündeki iki Çerkeş mezarlığı ve Babalı sahilindeki 
mağaraların kültürel sit alanı ilan edilmesi ile ilgili Bakanlığınız bünyesinde bir 
çalışma var mıdır? Yok ise böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 2 : Çerkeş vatandaşlarımızın tarihi bakımından önem arz eden bölgede 
etkinliklerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, başta törenlerin daha rahat 
izlenebilmesi için tribün, ses ve aydınlatmanın sağlanabileceği ve insanların temel 
ihtiyaçlarını sağlayabileceği bölümler yapmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 3 : Dalgaların getirdiği kumlarla kapanan diğer mağaraların 
temizlenerek ziyarete açılması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-3: Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Karaağaç köyündeki iki adet köy 
mezarlığı ile Babalı köyü sınırlarında tesbit edilen bir adet mağaranın Kocaeli Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından 
yerinde incelenmesi sonucunda; söz konusu mezarlıklar ve mağaranın tescil 
edilebilmesi için mülkiyet ve kadastral bilgileri talepli yazışmalar yapılmıştır. Tescil 
için gerekli belgeler tamamlanarak mezarlıklar ve mağaranın tescil edilebilmeleri 
konusu ilk Koruma Bölge Kurulu toplantısında görüşülecektir. 

Mezarlıkların bulunduğu köy ile mağaranın bulunduğu köy farklı olup 
Karaağaç köyü Yolcuoğlu mezarlığında anma törenleri için düzenlenmiş bir alan ve 
platform bulunmakta, bu alanda tuvaletler yer almaktadır. 

^̂ S 
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187.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu 'nun, THY'de bazı personele emeklilik baskısı 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 9$. maddeleri gereğince saygılarımla arz 
ederim. 29.05.2009 

TChınVt Kanalı TANRİKÜLU S 
İzmir Milletvekili 

Son günlerde kamuoyunda çıkan haberlerde ve tarafımıza yapılan vaki haklı taleplerde; 
özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan, Türk Haya Yollan A Ö'nun fjHY) '45 
yaş Üstü çatışan personel İstemediğinden' dolayı, tecrübeli gerek uçuş, gerekse yer 
hizmetleri personeline, 45 yaşına gelmeden emekli olmaları için baskı yaptığı yönündedir. 

Bu bağlamda; 
1-) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'mn THY ile ilgili genç-yaşiı personel çalıştırılması 

yönünde bir talebi var mıdır? Varsa bunun resmî gerekçesi nedir? Yme Başkanlığın gerek 
THY'nih personel ve feknik eWpma:hı, gerekse göftel anlamda almış olduğu sön kararlar ye 
yürütülen çalışmalar nelerdir? 

. 2-) Yürürlükte olan iş Kanunu'nda; somut pir suçlamaya dayanmayan genel bir 
Verimsizlik ifadesi ile iş akitlerinin fesih edilebileceğine dair bir ifade yoktur. 4857 Sayılı iş 
Kanunu 20'nci Maddesi'nde 'Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü 
işverene aittir1 denmesine rağmen, THYnin 'gizli' ibareli yazılar ile çalışanlara 
'Çalışmalarınızdan verim alınamamakta ye hizmetinizden İstifade edilememektedir' deyip, 5 
gün içerisinde savunma istemesinin sebebi ve yasal gerekçesi nedir? THY'de,'' tanımlı 
görevlerin, yasal emeklilik yaş hadleri nelerdir? 

. 3-) 2003 yılındah bu yana; -belli bir sayının üstü (yüzde 10) toplu çıkarma Olacağı için-
küçük gruplar halinde bu yönde baskılarla emekli edilen personellerin sayısı, personelin yaşı 
ve son bulundukları görevleri nelerdir? Zorla emekli edilen çalışanlarımızın THY'ye yönelik 
açmış okluğu dava sayısı ve THYnin aleyhine sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Aleyhe 
sonuçlanan davalar neticesinde THY hangi hukuki yaptırımları yerine getirmiştir? > . 

4-) Havacılık gibi çok ciddî tecrübe gerektiren bir sektörde, tecrübe sahibi bu Özverili 
çalışanlarımızın hukuksuz ve zoraki ̂ emekli edilerek, yerlerine 20Q3;yıfıridan bu yana yaş, 
mezuniyet, THY'de başlatılan görev itibanyla toplam kaç kişi işe alınmıştır? 

5-) Son çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı kademeli olarak 60 yaşını 
üstüne yükseltildiği halde, bu tarz bir uygulamanın hükümetinizin savunduğu yeni Sosyal 
Güvenlik sistemimize zaran olmayacak mıdır? THY sizinle neden aynı düşünmemektedir? 

6-) Hukuksuz ve baskı altında, zorla genç yaşta emekliliği istenen tecrübeli uçuş ve yer 
hizmetlerinde görev yapan THY personelimizin bu mağduriyetleri ne zaman, ne şekilde 
giderilip, bu durum kamuoyu ile paylaşılacaktır? 

7-) Bu tip hukuksuz, zoraki emeklilik ile THYnin tecrübesi de düşmüş olacaktır. Alınan 
yeni personel herhangi bir eğitim almadan hemen göreve başlayamayacağı için, mevcut 
personelin iş yükü daha da artacak ve aksamalar meydana gelebilecektir. Halen görevdeki 
personelin çalışma ve dinlenme saatleri nedir? Bir pilotumuz, kabin memurumuz kaç saat iç 
ve dış hat uçup, ne kadar dilendirilmektedir? 

8-) THY; dışarıdan, üçüncü kişilerden hangi hizmetleri satın almakta ve bunun karşılığı 
olarak yıllık ne kadar ödeme yapmaktadır? özel sektörden aldığı hizmetlerde görev yapan 
personellerin eğitim, yaş ve şuan ki görevleri nelerdir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ :B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ 4 5 4 2 3 0.06.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8355 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

Son günlerde kamuoyunda çıkan haberlerde ve tarafımıza yapılan vaki haklı taleplerde; 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan, Türk Hava Yolları A.O(THY) 'nın 45 yaş üstü 
çalışan personel istemediğinden dolayı, tecrübeli gerek uçuş, gerekse yer hizmetleri personeline 45 
yaşma gelmeden emekli olmaları için baskı yaptığı yönündedir. 

Bu bağlamda; 

SORU 1- özelleştirme İdaresi Başkanlığının THY ile ilgili genç-yaşlı personel çalıştırılması 
yönünde bir talebi var mıdır? Varsa bunun resmi gerekçesi nedir? Yine Başkanlığın gerek THY'nın 
personel ve teknik ekipmanı, gerekse genel anlamda almış olduğu son kararlar ve yürütülen 
çalışmalar nelerdir? 

SORU 2- Yürürlükte olan İş Kanununda, somut bir suçlamaya dayanmayan genel bir verimsizlik 
ifadesi ile iş akitlerinin fesih edilebileceğine dair bir ifade yoktur. 4857 sayılı İş Kanunu 20'nci 
maddesinde "Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir" denmesine 
rağmen, THY'nin "gizli" ibareli yazılar ile çalışanlara "çalışmalarınızdan verim alınamamakta ve 
hizmetinizden istifade edilememektedir" deyip, 5 gün içerisinde savunma istenmesinin sebebi ve 
yasal gerekçesi nedir? THY'de, tanımlı görevlerin, yasal emeklilik yaş hadleri nelerdir? 

SORU 3- 2003 yılından buyana, belli bir sayının üstü (yüzde 10) toplu çıkarma olacağı için küçük 
gruplar halinde bu yönde baskılarla emekli edilen personellerin sayısı, personelin yaşı ve son 
bulundukları görevler nelerdir? Zorla emekli edilen çalışanlarımızın THY'ye yönelik açmış olduğu 
dava sayısı ve THY'nın aleyhine sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Aleyhe sonuçlanan davalar 
neticesinde THY hangi hukuki yaptırımları yerine getirmiştir? 

SORU 4- Havacılık gibi çok ciddi tecrübe gerektiren bir sektörde, tecrübe sahibi bu özverili 
çalışanlarımızın hukuksuz ve zoraki emekli edilerek, yerlerine 2003 yılından bu yana yaş Mezuniyet, 
THY'de başlatılan görev itibariyle toplam kaç kişi işe alınmıştır? 

SORU 5- Son çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı kademeli olarak 60 yaşını üstüne 
yükseltildiği halde, bu tarz bir uygulamanın hükümetinizin savunduğu yeni Sosyal Güvenlik 
sistemimize zararı olmayacak mıdır? THY sizinle neden aynı düşünmemektedir? 

SORU 6- Hukuksuz ve baskı altında, zorla genç yaşta emekliliği istenen tecrübeli uçuş ve yer 
hizmetlerinde görev yapan THY personelimizin bu mağduriyetleri ne zaman, ne şekilde giderilip, bu 
durum kamuoyu ile paylaşılacaktır? 

SORU 7- Bu tip hukuksuz, zoraki emeklilik ile THY'nin tecrübesi de düşmüş olacaktır. Alman yeni 
personel herhangi bir eğitim almadan hemen göreve başlayamayacağı için, mevcut personelin iş 
yükü daha da artacak ve aksamalar meydana gelebilecektir. Halen görevdeki personelin çalışma ve 
dinlenme saatleri nedir? Bir pilotumuz, kabin memurumuz kaç saat iç ve dış hat uçup, ne kadar 
dinlendirilmektedir? 
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SORU 8- THY; dışarıdan, üçüncü kişilerden hangi hizmetleri satın almakta ve bunun karşılığı 
olarak yıllık ne kadar ödeme yapmaktadır? özel sektörden aldığı hizmetlerde görev yapan 
personellerin eğitim, yaş ve şu anki görevleri nelerdir? 

CEVAP 1,2,3,4,5,6,7,8- Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın %49,12 oranındaki hissesi kamuya ait 
olup. Şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

(\A-CU- (J\^~C 
Mehmet ŞİMŞEK 

Maliye Bakanı 

188.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının kiraladığı bir gayrimenkule 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8356) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ümit ŞAFAK 
İstanbul Milletvekili 

Yılanlı - Ayazma yolu No: 5 Cevizlibağ - Topkapı - istanbul adresindeki gayrimenkul 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafindan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ek binası olarak 
değerinin üzerinde kiralanmıştır. 

1- Gelir idaresi Başkanlığı tarafından bu gayrimenkul için yıllık 6.500.000 TL kira ödendiği 
doğru mudur? 

2- Adı geçen gayrimenkulun yeşil kundura ya da ortaklan tarafından kiraya verildiği doğru 
mudur? 

3- Kiralanan bu Gayrimenkul kimlere aittir? Bu gayrimenkulun emlak değeri kaç TL olarak 
beyan edilmiştir? Bakanlığınız bu gayrimenkulu yıllık kaç TL'ye kiralamıştır? 

4- Bu gayrimenkulun kiralanması sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı zarara uğratılmış mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.03.82/8211-868 
K0NIJ: 08.07.2009*065859 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00. 
02-13921 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ümit ŞAFAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8356 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

2007 yılı Haziran ayma kadar Başkanlığımıza bağlı bazı birimlerin hizmet verdiği ve 
yine bu tarih itibarıyla mülkiyeti S.S.K Genel Müdürlüğüne ait olan deprem hasarlı Vatan 
Caddesinde bulunan Maliye Kompleksi hizmet binasının B Blok çatı parapetleri 31/10/2006 
tarihinde düşmüştür. 

Bu olay sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı Denetim 
Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Işık SAYGUN tarafından hazırlanan 
13.11.2006 tarih ve 399 sayılı Teknik Raporun sonuç bölümünde; bina üzerindeki parapetlerin 
kontrollü olarak düşürülmesinin gerektiği, binanın yeterli deprem güvenliğine sahip olmaması 
nedeni ile güçlendirmeye ihtiyaç olup, mevcut hali ile kullanılmasının çok sakıncalı olduğu, 
ancak inşaat maliyetlerinin karşılaştırılarak binanın yıkılıp yeniden yapılması seçeneğinin de 
göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu hizmet binasında güçlendirmeye başlanılması halinde, yeni bir hizmet 
binasına ihtiyaç duyulacağından, bu ihtiyacın kısa vadede kiralama yolu ile giderilmesi 
düşünülmüştür. Bu çerçevede, soru önergesinde belirtilen ve mülkiyeti Emel Yeşil ve Kamil 
Engin Yeşil'e ait olan bina, onarım ve tadilat mülk sahibine olmak üzere 2007 yılında 
metrekaresi 17,00 TL üzerinden kiralanmıştır. Söz konusu taşınmazın 2009 yılı emlak vergisi 
rayiç değerinin 18.792.378.00 TL olduğu tespit edilmiştir. 

öte yandan, Toplu Konut İdaresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı* arasında yapılan 
17.09.2007 tarihli protokol çerçevesinde Vatan Caddesinde bulunan Maliye Kompleksi 
binasının yıkılarak yerine yeni bir hizmet binası yapılıp tamamlandıktan sonra' soru 
önergesinde bahsedilen binanın kiralama işlemine son verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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189.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, THYseferlerindeki rötarlara ve havaalanındaki 
kapalı gişelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8357) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıda yer alan sorulan, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Türk Hava Yollan'nın uçuşlarında yaşanan gecikmeler sık sık kamuoyunda dile 
getirilen şikâyetler arasındadır. Uçuşlarda yaşanan gecikmelerin yanında hava alanları 
işletmeleri de halen amaçlanan kaliteye ulaşamamıştır. Uçuşlara kayıt yaptırabilmek için 
yolcular az sayıda açık olan gişe önünde uzun kuyruklar oluşturmakta bu da hem 
havaalanında bir kargaşaya yol açmakta hem de yolcuların uçuşlarını kaçırma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Radikal gazetesinde yayınlanan 31 Mayıs 2009 
tarihli köşe yazısında da Mahfı Eğilmez aynı konuya değinmiş ve kimi görevlilerin gişeler 
arasında gezinerek "Hamburg yolcusu kalmasın" şeklinde neredeyse çığırtkanlık yaptığını 
belirtmiştir. Açıktır ki böyle bir manzara hergün binlerce yabancının' giriş çıkış yaptığı 
Türkiye'nin imajına büyük zarar vermektedir. Kapalı olan gişelerin neden hizmete açılmadığı 
konusu da akıllarda soru işareti oluşturmaktadır. Bu bağlamda; 

1. THY uçuşlarında artık rutin haline gelmiş rötarların neden bu kadar sık yaşandığı 
konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Rötarların son bulması ya da en 
azından seyrek hale getirilebilmesi için ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

2. Atatürk Hava Limanı'nda bulunan ancak hizmete kapalı olan gişeler neden hizmete 
açılmamaktadır? 

3. Uluslar arasi hizmete açık böylesi bir hava alanında çalışanların çığırtkanlık 
yaparcasına yolcularla iletişim kurmaya çalışmasının önüne geçebilmek için kapalı 
olan gişelerin hizmete açılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.610/ 4 5 1 1 30.06.2009 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8357 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

Türk Hava Yollarının uçuşlarında yaşanan gecikmeler sık sık kamuoyunda dile getirilen şikayetler 
arasındadır. Uçuşlarda yaşanan gecikmelerin yanında hava alanları işletmeleri de halen amaçlanan 
kaliteye ulaşamamıştır. Uçuşlara kayıt yaptırabilmek için yolcular az sayıda açık olan gişe önünde 
uzun kuyruklar oluşturmakta bu da hem havaalanında bir kargaşaya yol açmakta hem de 
yolcuların uçuşlarını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Radikal 
gazetesinde yayınlanan 31 Mayıs 2009 tarihli köşe yazısında da Mahfi Eğilmez aynı konuya 
değinmiş ve kimi görevlilerin gişeler arasında gezinerek "Hamburg yolcusu kalmasın" şeklinde 
neredeyse çığırtkanlık yaptığım belirtmiştir. Açıktır ki böyle bir manzara her gün binlerce 
yabancının giriş ve çıkış yaptığı Türkiye'nin imajına büyük zarar vermektedir. Kapalı olan gişelerin 
neden hizmete açılmadığı konusu da akıllarda soru işareti oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda; 

SORU 1- THY uçuşlarında artık rutin haline gelmiş rötarların neden bu kadar sık yaşandığı 
konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Rötarların son bulması ya da en azından seyrek 
hale getirilebilmesi için ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

SORU 2- Atatürk Hava Limanında bulunan ancak hizmete kapalı olan gişeler neden hizmete 
açılmamaktadır? 

SORU 3- Uluslararası hizmete açık böylesi bir hava alanında çalışanların çığırtkanlık yaparcasına 
yolcularla iletişim kurmaya çalışmasının önüne geçebilmek için kapalı olan gişelerin hizmete 
açılması düşünülmekte midir? 

CEVAP 1,2,3- Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın %49,12 oranındaki hissesi kamuya ait olup, Şirket 
faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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190- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, gelir dağılımında % 1 'lik dilimde bulunanlardan 
alınan gelir vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunda gereğini arz ederim. 29.05.2009 

Muf at ÖZI 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

Son 5 yıl içinde gelir dağılımında ilk % f lik dilimden oluşan gelir vergisinin, yıllar 
itibariyle toplam gelir Vergisine oranı nedir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-869 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

30.07.2009*072685 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00. 
02-13921 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8359 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Son S yıl içinde gelir dağılımında ilk %1'lik dilimi oluşturan kesimin kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Bakanlığımda veri olmadığından, bu kişilerin ödediği gelir vergisinin 
toplam gelir vergisine oranı hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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191.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, vergi incelemelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8360) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim 

^t. OÂJt 
Av. Rıdvan YALÇIN 
Ordu Milletvekili 

Soru: 

Partiniz hükümetleri döneminde yıllar ve iller İtibariyle kaç mükelfef vergi 
incelemesine tabii tutulmuştur. Yıllar ve iller itibariyle tahakkuk ettirilen vergi ve ceza 
miktarları ne kadardır? 

Yapılan incelemelerin kaç adedi re sen kaç adedi şikâyet üzerine yapılmıştır? 
İncelenen mükellef sayısına göre vergi kaçırma ya da usulsüzlük oranı nedir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-870 
KONU : Yazılı Soru önergesi _ 

0 8.07.200b *t6 5 l$H 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 1706.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Av. Rıdvan YALÇIN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8360 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl 
yayımlanan faaliyet raporlarında vergi denetim elamanlarınca yapılan vergi inceleme sayısı, 
incelenen matrah ve inceleme sonucu bulunan matrah farklarına ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. 2008 faaliyet raporunun 5.3 Denetim Faaliyeti başlıklı bölümünde söz konusu 
bilgiler yer almış olup, bu rapora www, gib.gov.tr internet adresinden ulaşmak mümkündür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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192.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçunun cevabı (7/8361) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanımız sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 03.06.2009 

ekili 

Yazılı ve görsel basımmızdaki ve memurlarımızın internet haberlerinde de 
yer alan "öğretmenlerin 2009 yılı tiler Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma 
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine" dair atamalarında daha önce 
belirlenen atama yerlerinin değiştirildiği iddiaları yer almaktadır. MEB'in resmi 
internet sitesinde sabah görülen atama yerleri akşam ya da bir sonraki gün 
değiştirilmiş olduğu iddia edilmektedir. 

Bu nedenle; 

1- Öğretmenlerin 2009 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma 
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerinin belirlenmesinden sonra 
MEB'in resmi internet sayfasında yayınlandığı ve öğretmenlerimizin 
yeni atadıkları yerleşkelerin daha sonra değiştirildiği iddiaları doğru 
mudur? Doğru ise atandıkları yayınlanan yerleşkeler daha sonra neden 
değiştirilmiştir? 

2- öğretmen hizmet puanlan MEB'in resmi ' internet sayfasında 
yayınlanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Aynı hizmet bölgesinde aynı 
süre çalışan öğretmenlerimizin puanlarının arasındaki farklılık ve bu 
farklılıklara dayalı atamaların dayanağı nedir? 

3- Yukarıda iddia edilen konuların araştırılması ve mağdur edilen 
öğretmenlerimizin mağduriyetine sebep olan yetkililer hakkında 
soruşturma açmayı ve mağdurdan öğretmenlerimizin haklarını geri iade 
etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T,C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.O8.0.SGB.O.03.06.03-ll/31f( i(, /> /2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin MERT'in, "Öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle 
ilgili iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/8361 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

12-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma 
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Ktlavuzu'nda belirtilen hükümler doğrultusunda başvurular 
alınmıştır. Başvuruda bulunan öğretmenlerin; beyanları doğrultusunda başvuru formu il millî eğitim 
müdürlükleri tarafından incelenerek onaylanmış ve Bakanlığımızca da 29.05.2009 tarihlerinde yer 
değiştirme işlemleri tercihlerindeki puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, sonuçların açıklanmasının ardından Bakanlığımıza gelen telefonlarda bazı 
öğretmenlerin düşük puanları olmasına rağmen yer değiştirdikleri iddia edilmesi üzerine yapılan 
incelemede, aynı gün ilan edilen yer değiştirme sonuçlarında 148 öğretmenin başvuru formundaki 
puanlarının, özlük modülündeki -görev kaydındaki mevcut olan- hizmet puanlarından daha fazla 
olduğu görülmüştür. 

Bu kapsamda 102 öğretmenin başvurudaki puanları ile yer değiştirme işleminin gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Bu durum, hizmet puanı daha yüksek olan öğretmenlerin mağdur olmalarına yol 
açtığından dolayı 102 öğretmenin işlemi yeniden değerlendirilerek bu mağduriyetler önlenmiştir. 
İddia edildiği gibi 29 Mayısta açıklanan sonuçlar 30 Mayısta değiştirilmemiş, durum fark edilince 
yeniden değerlendirme yapılarak sonuçlar tekrar aynı gün internet ortamına yansıtılmıştır. Başvurudan 
önce yapılması gereken bilgi güncellemelerinin, başvurudan sonra yapılarak hatalı işlem yapılmasına 
neden olan yetkililer hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

öğretmenlerle ilgili Özlük bilgileri sisteme iller tarafından işlenmektedir, öğretmenlerin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde "Hizmet puanı hesabında dikkate alınacak hususlar" 
belirtilmiş olup bu doğrultuda girilen bilgilere göre sistem tarafından hizmet puanı otomatik olarak 
belirlenmektedir, öğretmenler kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile ilsis özlük modülüne 
girerek hizmet puanlarını öğrenebilmektedirler. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak işlenmesinin 
sağlanmasında birinci derecede öğretmen daha sonra kurum, ilçe, il sorumlu olup aynı hizmet 
bölgesinde aynı sürede çalışan öğretmenlerin puanları arasında farklılık olması durumu da bundan 
kaynaklanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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193.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8362) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.05.2009 

I fM ̂ A/L, 
Behİç ÇELİK 

Mersin Milletvekili 

Mayıs 2009 ayı içerisinde yapmış olduğum teşbite göre Mersin İli Anamur İlçesi 
Anıth Köyü İlköğretim Okulu'nda 154 İlköğretim, 15 Anasınıfı Öğrencisi olmasına rağmen 2 
adet öğretmenin görev yaptığı müsahade olunmuştur. Bu kadro ile sağlıklı bir eğitim-öğretim 
yapılmasının mümkün olmadığı açıktır. 

Bu cümleden hareketle; 

1- Mersin Hinde sınıf ve branş öğretmeni sayısında bir sıkıntı var mı? 
2- Sözkonusu Anıth Köyü İlköğretim Ökulu'nun eksiklikleri giderilecek mi? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ lyO^ 1 / / > / 2 0 0 9 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Behiç ÇELİK'in, "Bir köy okulunun öğretmen ihtiyacına 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/8362 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre -24.06.2009 tarihi itibariyle- Mersin ilinde 
sınıf Öğretmenliği alanında ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının çeşitli alanlardan Öğretmen ihtiyacı; 
Bakanlığımız kadrolarında görevli iken emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalan 
kadrolar göz önünde bulundurularak atama yapılacak alanlar ile kontenjanları alanların ihtiyaç 
yüzdeleri de dikkate alınarak her yıl bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlığımıza tahsis edilen 
kadro sınırlılığında ve her yıl Şubat ve Ağustos aylarında il millî eğitim müdürlüklerince 
İLSİS Kontenjan ModülÜ'ne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda 
kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması/görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Mersin Valiliğinden alman konuya ilişkin bilgiden de; söz konusu İlköğretimi 
Okulunda mevcut öğretmen sayısının 10 olduğu ve boş geçen ders olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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194.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yer değiştirme işlemlerine yönelik bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8363) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIM 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇfîJÖUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.01.06.2Ö09\J 

2009 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer 
Değiştirme işlemleri Kılavuzda belirtilen tarihler itibari ile sona ermiştir. 
Atanmak için tercihte bulunan Öğretmenlerimiz akşam baktıkları atama 
sonuçları ile sabah baktıkları atama sonuçlarının farklı Olduğu, 29 Mayısta 
açıklanan atama sonuçlarının 30 Mayısta değiştirildiği tercih edilen bir kısım 
eğitim kurumlarına minimum kaç puanla alım yapıldığının belirtilmediği, 
bakanlıkça re'sen tercih dışı olarak yapılan atamalarının, yine bakanlıkça 30 
Mayıs sabahı iptal edildiği, atamalara şaibe karıştığı yönünde iddialar 
bulunmaktadır. 

1.Tercih edilen bir kısım eğitim kurumlarına minimum kaç puanla alım 
yapıldığının belirtilmediği doğru mudur? Bu puanlar neden belirtilmemiştir? 

2. 29 Mayısta açıklanan atama sonuçlarının 30 Mayısta değiştirildiği 
doğru mudur? Bu değişiklik neden yapılmıştır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ W ? / V/ \ /20Û9 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Yer değiştirme işlemlerine yönelik 
bazı iddialara ilişkin" tlgi yazı eki 7/8363 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

12-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında öğretmenlerin tiler Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma 
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda belirtilen hükümler doğrultusunda başvurular 
alınmıştır. Başvuruda bulunan öğretmenlerin; beyanları doğrultusunda başvuru formu il millî eğitim 
müdürlükleri tarafından incelenerek onaylanmış ve Bakanlığımızca da 29.052009 tarihlerinde yer 
değiştirme işlemleri tercihlerindeki puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, sonuçların açıklanmasının ardından Bakanlığımıza gelen telefonlarda bazı 
Öğretmenlerin düşük puanları olmasına rağmen yer değiştirdikleri iddia edilmesi üzerine yapılan 
incelemede, aynı gün ilan edilen yer değiştirme sonuçlarında 148 öğretmenin başvuru formundaki 
puanlarının, özlük modülündeki -görev kaydındaki mevcut olan- hizmet puanlarından daha fazla 
olduğu görülmüştür. 

Bu kapsamda 102 öğretmenin başvurudaki puanları ile yer değiştirme işleminin gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Bu durum, hizmet puanı daha yüksek olan öğretmenlerin mağdur olmalarına yol 
açtığından dolayı 102 Öğretmenin işlemi yeniden değerlendirilerek bu mağduriyetler önlenmiştir. 
tddia edildiği gibi 29 Mayısta açıklanan sonuçlar 30 Mayısta değiştirilmemiş, durum fark edilince 
yeniden değerlendirme yapılarak sonuçlar tekrar aynı gün internet ortamına yansıtılmıştır. 

Başvurulardan önce iller tarafından alan ve kurum bazında kontenjanlar belirlenmiştir. 
Belirlenen kurumlar 12.052009 tarihinde öğretmenlerin başvuru ekranına yansıtılmış olup daha sonra 
yansıtılan kurumlar üzerinde kesinlikle herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bununla birlikte iller 
tarafından kontenjana sehven yansıtıldığı bildirilen sıralı ve ihtiyaç bulunmayan eğitim kurumları da 
herhangi bir şaibeye yer verilmemesi amacıyla kapatılmamıştır. Ancak, öğretmenlerin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği gereğince sıralı okullara sıra dışı atama yapılamayacağı için değerlendirme 
aşamasında bu eğitim kurumları değerlendirme dışı bırakılmış olup sonuç ekranına da yansıtılmıştır. 
Dolayısıyla başvuru ekranına yansıtılan bu eğitim kurumlarına atama yapılmadığı için belirtilebilecek 
herhangi bir puan da bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
(ime 
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195.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, eğitim kurumlarındaki temizlik işlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8365) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafi/dan 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 03.06.2009 ., rfJI^—-

^ ^ Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Eğitim kurumlarının temizliği, öğrenci sağlığı ve eğitimin nitelikli bir şekilde 
sürdürülebilmesi için önemli unsurlardan biridir. 

Bu kapsamda; 

1- Eğitim kurumlarındaki yardımcı hizmetler sınıfındaki personel sayısı 
ne kadardır? Kaç okulda yardımcı hizmetler personeli vardır, kaç okulda 
yoktur? 

2- Eğitim kurumlarının temizlik işlemlerinin, il özel idare bütçelerinden 
hizmet alımı yoluyla yapılmasına İlişkin genelgenizin kapsamı nedir? Bu 
kapsamda il ve İlçe merkezlerindeki yalnızca derslik ve bina sayısı fazla olan 
okulların temizliği için mi hizmet alımı yapılacaktır? 

3- İl ve ilçe merkezlerindeki küçük okullar ile Belde ve köylerdeki eğitim 
kurumlarının bu kapsama alınmadığı doğru mudur? Bunun gerekçesi nedir? 
Belde ve köy okulları ile il ve ilçelerdeki okulların temizliği aynı öneme sahip 
değil midir? 

4-Belde ve köy okullarının temizlik işleri nasıl yaptırılacaktır? Belde ve 
köy okullarının temizliği velilere mi bırakılacaktır? Belde ve köy okulları 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nUn kapsamında değil midir? 

4- 2008-2009 eğitim-öğretim yılında temizlik işleri için Bakanlık 
bütçesinden kaç okul için ne kadar ödenek gönderilmiştir? özel idare 
bütçelerinden kaç okul için ne kadar harcama yapılmıştır? Bu amaçla okul aile 
birliği gelirlerinden kaç okul için ne kadar kullanılmıştır? 

5- Son 3 yılda ve yıllara göre, okul aile birliklerinin gelir-giderleri nasıl 
gerçekleşmiştir? 

6- özel idare bütçelerinin yeterli olmadığı durumlarda, okulların temizlik 
işleri nasıl gerçekleştirilecektir? Bakanlık bütçesinden ödenek mi gönderilecek 
ya da velilerden temizlik parası mı istenecektir? 
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T.C. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı .BM.O.SGB.OMMm-ll/itil^ 2 . ^ / ^ / 2 0 0 9 
Konu : Soru önergesi "" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, "Eğitim kurumlarındaki temizlik işlerine 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/8365 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı resmî okul ve kurumların hizmetli ihtiyacı öncelikle kadrolu ve 
özelleştirmeye tabi kurumlardan Bakanlığımız kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C 
maddesi kapsamında geçici sözleşmeli olarak geçen personelin hizmetli olarak istihdamıyla, bununla da 
karşılanamaması hâlinde ise il özel idarelerinin veya okul-aile birliklerinin bütçe imkânları sınırlılığında 
hizmet alımları yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede, ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda "Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı" kadrolarında toplam 35.221 hizmetli personel görev yapmakta olup 15.657 eğitim kurumunda 
hizmetli unvanlı kadroda personel çalışmaktadır. 

Ayrıca, eğitim kurumlarımızın hizmetli ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında sözleşmeli statüde personel çalıştırılmak üzere ilgili 
kurumlar nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

2-3-4-6. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 78'inci maddesinde, 76'ncı maddesinde 
belirtilen gelirler ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü giderlerinin karşılanacağı hükme 
bağlanmış olup örneği ekte sunulan "Okullarda Temizlik Hizmetleri" konulu 21.05.2009 tarihli ve 
B.08.İGM.0.08.04.02.200/8732 sayılı yazı bu kapsamda hazırlanarak valiliklere gönderilmiştir. 

Diğer taraftan, valiliklerden alman bilgilere göre ilköğretim okullarının temizlik hizmet alımı 
giderleri için il özel idaresi bütçelerinden Haziran ayı itibarıyla 21.352.998,29 TL ve okul-aile 
birliklerince ise 75.044.215,54 TL harcanmıştır. 

5. Okul-aile birlikleri, yönetim kurulları tarafından idare edilmekte ve harcamaları da 
Yönetmeliğinde belirtilen hususlar dâhilinde yönetim kurulu kararları ile gerçekleştirilmekte olup 
gelir ve giderlerine ilişkin Bakanlığımızda herhangi bir kayıt tutulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
EK/EKLER: 
1-Yazı 
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T.C. 
MİU.Î EĞİTİM BAKANLIĞI 
İlköğretim Genel Müdürlüğü rr/ınri&t 

Sayı ; B.O8.0.İGM.0.08.04.02.200/S > 3 a j Z / Ö V ^ / 

Konu : Okullardaki Temizlik 
llizmelleri 

VAÜLtClNE 
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

Okullarımız toplu olarak yaşanan mekanlardır. Çocuğun toplumdaki rolünü ilk olarak 
oynadığı yer olması nedeniyle, okullarımı/m lemizlik kalitesinin örnek teşkil etmesi önem arz 
etmektedir. Temizlik bilincinin toplum olarak zihinlerde ve uygulamalarda yer etmesinde okulların 
rolü büyüktür. Toplu yaşanan yerlerde hastalıkların daha kolay yayılması nedeniyle, 
öğreneilerimizin temizlik bilinci ile sağlıklı bir nesil olarak yetişebilmeleri ve bu bilincin yaşam 
tarzı haline getirilmesi eğilimin öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Ülke genelindeki öğrencilerimizin % 90'ı il ve ilçe merkezindeki okullarımızda cğilim-
üğretimini sürdürmektedirler. İl ve ilçe merkezlerim i/deki okullarımızın temizlik hizmetini yürüten 
yardımcı hizmetler personel sayısı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz, 
okullarımızdaki temizliğin sağlanmasında azami gayreti göstererek okulunu en iyi şekilde temiz 
tutmak için titizlik göstermektedirler. Dolayısıyla derslik ve bina sayısı fazla olan okullarımızdaki 
lemizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hizmet salın alma yoluna gidilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

222 sa>ılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ıuın 78'nci maddesinde, 76'ncı maddesinde belirtilen 
gelirler ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü giderlerinin karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu bağlamda okullarımızdaki temizlik hizmetlerinin daha kaliteli yapılabilmesi için 
Valiliğinizin katkıları ve il özel idare bütçesinden karşılanmak üzere hizmet salın alınması, cgitim-
öğrctiındcki kalitenin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili olarak Valiliginizcc her türlü tedbirin alınmasını önemle rica 
ederim. 

Jl t 

Millî Eğiti 

- 7 2 2 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

196.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'in, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8374) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

29.05.2009 

Tarım satış kooperatif ye birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek ve bu kuruluşların yeniden 
yapılanması için yasal bir çerçeve oluşturarak, tarım satış kooperatif ve birliklerini etkin ve 
sürdürülebilir bir şekilde özerk ve malî yönden bağımsız kilmak amacıyla 4572 sayılı Tarım Satış 
Kooperatif ye Birlikleri Hakkındaki Kanun 16.06.2000 tarih ve 24081 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yüriirlöğe girmiştir. 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikler! Hakkındaki Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana söz konusu birliklerin bilançolarında yer alan aktif ve pasif 
vaHıklarında nasıl bir değişim meydana gelmiştir? 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkındaki Kanuna göre faaliyetlerini sürdüren bu Birliklerin her biri İçin ayrı ayn olmak üzere sön 3 iş. 
yilı içinde; 

1- Sabn aldıktan ürün miktarları ve bunun parasal karşılığı nedir? 

2- Bllançolanndaki K/Z durumları nedir? 

3- Yaptıkları temsil ve ağırlama giderlerinin iş yıllan İtibariyle toplam tutarları ne kadardır? 

4- Hangi Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine yurtdışı seyahatleri nedeniyle, iş yılları itibariyle 
bu kuruluşlann kasasından ne kadar yolluk ve harcırah ödenmiştir? 

5- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ve Huzur Hakkı toplamı İş yılları itibariyle 
ne kadardır? 

6- Bu kuruluşlar geçici ve daimi olmak üzere ne kadar personel istihdam etmektedir? 

- 7 2 3 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 OBHİ 0 00 00 622-01-M>8 15.07.2009 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 17.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8374-13925/30244 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN'ın, "Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin 
harcamalarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8374) esas nolu 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nihat ÜRGÜN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ek: önerge cevabı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN RIDVAN YALÇIN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru 1- Satın aldıkları ürün miktarları ve bunun parasal karşılığı nedir? 

Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin, son üç (2006/07, 2007/08, 2008/09) ürün 
döneminde, üreticilerden satın aldıkları ürün miktarları ile bunların parasal değerlerine 
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

BİRLİK ADI 

Tariş Pamuk 

Tariş Üzüm 
Tariç İncir 
Tariş 
Zeytinyağı 

Çukobirlik 

Antbirlik 
Trakyabirlik 

Karadenlzblrilk 

Marmarablrllk 

Güneydoğub. 

Taskobirük 

Kayısıbirlik 

Fiskobirlik 
Gülblıiik 
Kozabiıiik 
Tittikblrlik 

ÜRÜN 

KÜtlü 
Pamuk 
Ç'siz Kuru 
Üzüm 
Kuru İncir 

Zeytinyağı 
KÜtlü 
Pamuk 
Soya 
Ayçiçeği 
Kütlü 
Pamuk 
Ayçiçeği 
Ayçiçeği _ 
Soya 
Zeytin 
Kabuklu 
Fıstık 
Kır. 
Mercimek 
Yaş Kır. 
Biber 
Yaş Üzüm_ 
Taze 
Şeftali 
Kuru 
Kayısı 
Kabuklu 
Fındık 
Gül çiçeği 
Yas koza 
Tiftik 

2006/07 Dönemi 

Alım 
Miktarı 
(Ton) 

166.110 

37.306 
5.877 

11.369 

86.989 
13.774 
3.042 

11.306 
441.047 
46.997 

1,587 
28.015 

15 

207 

33 
793 

327 

44.878 
2.677 

127 
188 

Tutan 
(Milyon 
JLL) _ 

151,1 

52.3 
12,9 

50,6 

61JL 
6,9 
1,6 

10,9 
231,5 
24,7 

„_0i6 
60,8 

0,08 

0,13 
0,22 

0,15 

0,06 

199.7 
. ...3,4 

1.5 
0.73 

2007/08 Dönemi 

Alım 
Miktarı 
(Ton) 

117.471 

29.936 
2.338 

2.729 

82.707 
6.619 
1.419 

10.101 
150.165 
21.687 

1.306 
30.767 

34 

68 

394 
2.889 

139 

4.806 
2.671 

124 
200 

Tutan 
(Milyon 

TL) 

119,7 

51,1 
7,1 

13,2 

73,07 
4.4 

1,07 

13,1 
124,0 
17.4 
0,8 

73.7 

0.23 

0.05 

0,04 
0.6 

0.1 

0.01 

24.07 
4.0 
1.6 
0 ^ 

2008/09 Dönemi 

Alım 
Miktarı 

..(Ton) 

92.259 

35.527 
3.686 

8.150 

65.252 
11.028 
7.423 

9.010 
312.435 
48.030 

968 
37.183 

340 

799 
659 

4.940 
2.719 

119 
141 

Tutan 
(Milyon 

TL) 

90,7 

59,8. 
14,5 

32,8 

53,2 
6,7" 
6 / 

12,5 
259,3 
38,4" 
0.56" 
98,3 

0,89. 

0,72 
0,17 

21,8 
4.6 

1,65 
0,68 
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Soru 2- Bilançolarındaki kar/zarar durumları nedir? 

Tamamıyla özel hukuk hükümlerine tabi birer ticari kuruluş olan Tarım Satış Kooperatif 
ve Birlikleri, faaliyet konularına giren ürünlerin 1994 yılında Devlet destekleme alımı 
kapsamından çıkarılmasıyla birlikte, anılan yıldan itibaren kendi nam ve hesaplarına 
ürün alımı yapmakta ve ticari faaliyet göstermektedirler. 

2000 yılında yürürlüğe konulan 4572 sayılı Kanunla da, bu Kuruluşlar üzerindeki kamu 
vesayeti kaldırılmış ve piyasa koşullarında rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermeleri 
hedeflenmiştir. 

Piyasa koşullarında etkin ve rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermelerini kolaylaştırmak 
amacıyla da, yaşadıkları yapısal sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen bir 
yeniden yapılandırma programı uygulamaya konulmuştur. Program, müdahaleci 
olmaktan ziyade yönlendirici ve destekleyici bir nitelik arz etmiştir. 

Birliklerin kar eden birer kuruluş haline getirilmesi Programın temel hedeflerinden birisi 
olmakla birlikte, yeniden yapılandırma sürecini gereği gibi değerlendiremeyen birçok 
Birlik gerekli karlılığı sağlayamamıştır. 

Bakanlığımıza ulaşan bilgi ve verilere göre, tamamlanan son üç ürün döneminde, 
Trakyabirtik son üç dönemi karla kapatmış; Tariş Pamuk Birliği, Marmarabirlik, Tariş 
Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ile Kozabirlik ise son üç dönemin birer döneminde karlılığı 
sağlayabilmiştir. Diğer Birlikler, gerekli karlılığı sağlayamamışlardır. 

Soru 3- Yaptıkları temsil ve ağırlama giderlerinin İş yıllan itibariyle toplam tutarları 
ne kadardır? 

Soru 4- Hangi yönetim ve denetim kurulu üyelerine yurt dışı seyahatleri nedeniyle 
iş yılları itibariyle bu kuruluşların kasasından ne kadar yolluk ve harcırah 
ödenmiştir? 

Soru 5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen aylık ve huzur hakkı toplamı 
iş yılları İtibariyle ne kadardır? 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, tamamıyla Kamudan bağımsız özel ortaklıklardır. 
Kendi yetkili organlarınca alınan kararlar çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. 

Bakanlığımızda, denetimler sırasında istenen bilgi ve veriler dışında, bu Kuruluşların 
ticari veya özel nitelikteki veri ve bilgilerinin arşivlenmesi söz konusu değildir. 

Diğer yandan, Yeniden Yapılandırma Kurulu'nca, yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
tarafından yapılacak giderlerin ürün alım bütçelerinin binde birini aşmamasının Birliklere 
hedef olarak gösterildiği ve bu Kuruluşların tamamında da bu hedefin tutturulduğu bilgisi 
alınmıştır. 
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Soru 6- Bu kuruluşlar geçici ve daimi olmak üzere ne kadar personel istihdam 
etmektedir? 

Tarım Satış Kooperatif Birlikleri tarafından istihdam edilen personel sayıları aşağıdaki 
tabloda yer verilmiştir. 

BİRLİK ADI 
Antblrlik 
Çukobirlik 
^üneydoğubirliJi 
Karadenizbirlik 
Marmarabirlik 
Tariş incir Birliği 
Tariş Pamuk 
Birliği 
Tariş Üzüm Birliği 
Tariş Z. Birliği 
Trakyabirlik 
Taskobirlik 
Kayısıbirlik 
Fiskobiriik 
Kozabirlik 
Gülblrlik 
Tiftikbirlik 
Gapbirlik 
TOPLAM 
28.05.2009 TARİH 

BİRLİK 
DAİMİ 

58 
231 

15 
58 
58 
68 

161 
29 
96 

249 
1 
1 

112 
12 
11 
11 
13 

1.308 
I İTİBARI 

GEÇİCİ 

27 
20 

9 

1 

36 
YLE 

KOOPERATİF 
DAİMİ 

59 
189 

3 
100 
201 
.62 

186 
35 

150 
331 

402 
9 

8 

1.917 

GEÇİCİ 

249 
7 

481 
8 

342 
80 

149 
68 

1 

1.556 

İŞLETME 
DÂİMİ;; 

87 
70 
13 

198 
23 

582 
68 
9 

722 

...463 
5 
5 
4 

2.356 

GEÇİCİ 

88 
50 

84 
363 

6 
374 

20 

— -

333 
3 

1.311 

TOPLAM 
DAİMİ 

204 
490 

__31 
158 
457 
153 

1.085 
132 
252 

1302 
1 
1 

977 
26 
16 

_ 2 3 
13 

5.321 

GEÇİCİ | 

364 
7£ 

0 
565 
371 

192 
454 
149 
97. 
0 
0. 

333 

•_ 5. 

0 
0 

2.607 
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197.- İzmir Milletvekili Recai Birgün 'ün, çiftçilere yönelik çalışmalara ve borçların yeniden 
yapılandırılmasına, 

-Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bazı ürünlerin destekleme primlerine, 
- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, hayvancılığın desteklenmesine, 
- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Adana 'da tohumculukla uğraşanlara, 
Osmaniye 'de tohumculukla uğraşanlara, 
Tohumculukla uğraşanlara, 
İlişkin soruları ve Tarım ve KÖyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8375), (7/8376), 

(7/8377), (7/8378), (7/8379), (7/8380) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederini. 02 / 06 / 2009 

Tanm Kredi Kooperatiflerinden kredi alarak borçlanan birçok çiftçimiz bu borçlan 
ödemekte güçlük çekmektedirler. Çiftçilikten kazandıklan para ile borçlarım kısa zamanda 
ödemeleri mümkün görünmemektedir. Bu borçlanm ödeyemediklerinden dolayı da borç faizleri 
altında her geçen gün ezilmektedirler. Birçok çiftçiye bu yüzden icra gelmekte ve tek geçim 
kaynaklan olan topraklarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaduiar. Birçok çiftçi 
kooperatiflere ödeyeceği parayı, icra yoluyla toprağını kaybetmemek için avukatlara 
vermektedir. Bu nedenle; ;' 

1-Bakanlık olarak çiftçüerimiziri Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borçlanyla ilgili yem bir 
yapılandırma çalışması var mıdır? 

2-Ülkemizde çiftçinin hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine etkili bir şekilde fayda 
sağlamalan için bakanlığınız tarafından ne gibi Çalışmalar yürütülmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKÂNUĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Koyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Şaygılarimİa.02.Ö6.2Ö09 

5488 sayılı Tarım Kanunu'nün 17'inci maddesi i'inci fıkrası (a) bendinde "Her yıl 

destekleme prögramlarınin esaslarını ve araçlarını tespit ederek/bunlariri bütçe ödenek 

İhtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlara teklif etmek" Tarımsal Destekleme ve yönlendirme 

Kuruİu'nuri görevleri, ârasırida sayılmaktadır. Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 

Kurulu'nUh 06.02,2009 tarih ve 2009/2 sayılı Kararı İle; 2009 yılı ürünü kütlü pamuk 

destekleme primi ödemesi kilogram basma sertifikasız üretim İçin 35 Kuruş, sertifikalı üretim 

için 42 Kuruş olarak belirlenmiştir. 

Buna istinaden; 

İ . 2009 yılı için kütlü pamuk destekleme primi ödemelerinin ne zaman yapılacağı 

konusunda belirlenmiş bir tarih mevcut mudur? 

2. Mısır, buğday, ayçiçeği ve kanoİanın destekleme primi miktarlarının ne zaman 

açıklanması planlanmaktadır? 

3. Bu yıl ilk kez uygulanmakla beraber pamuk üretiminde olduğu gibi destekleme 

kapsamındaki ürünlerin ekim zamanından önce belirlenmesi konusunda Bakanlığınızca 

herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

4. Üreticilerimizin destekleme primleri dolayısıyla ödenmemiş alacakları toplamı 

ne kadardır? Söz konusu alacakların ne zaman ödenmesi planlanmaktadır? 

5. Kaç ürün destekleme kapsamındadır? Bu ürünlere 2002-2009 yılları arasında 

toplam ne kadar destekleme primi ödenmiştir? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hayvancılık ve süt üretimi ile ilgili sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi 
ER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\^NJ6nfrnet Akif PAKSÛft' 
Kahramanmaraş Milletvekili 

1- Hükümetleriniz döneminde (yaklaşık 7 yıl) büyük baş hayvancılığı teşvik politikalarınızın 
isabetsizliği kamuoyunun malumudur. Bakanlığınızca yayınlanan hayvancılıkla ilgili 
verilerin afakî olduğu TÜlK'in yayımlamış olduğu 2007-2008 yıllarına ait verilerin 
incelenmesinden kolayca anlaşılmaktadır. Hayvancılıkla ilgili .Bakanlığınızca yayınlanan 
verilerle TÜİK'in açıkladığı veriler arasında bir fark var mıdır? Varsa bunun sebebini.açıklar 

, mısınız? 
2- TÜÎK verilerine göre büyük baş hayvan sayısında 2008 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2 

civarında bir azalış olmuştur. Bu azalmanın hayvancılık yapan aile sayısında da azalmaya 
işaret ettiği, dolayısıyla köyden kente göçü teşvik ettiği aşikardır. Bu durumu nasıl 
açıklıyorsunuz? 

3- Bakanlığınızca küçükbaş hayvancılığı destekleme kapsamında hükümet olduğunuz. 2002 
yılından bu güne kadar kaç aileye ne kadar küçükbaş hayvan verilmiştir? Yıllar itibariyle 
dökümünü verir misiniz? Yıllara göre bir azalma varsa bunu nasıl açıklıyorsunuz? 

4- Yine TÜİK verilerine göre küçükbaş hayvan sayısında 2008 yılında bir önceki yıla göre 
%6.87 azalış olduğu görülmektedir. Bu bilgiler kayıtlarınızla örtüşmekte midir? 
örtüşmemekte ise sebeplerini açıklar mısınız? •.'')• 

5- Bakanlık olarak büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerine ayrılan kaynak 2002-2009 
yılları itibariyle ne kadardır? Ayrılan kaynak bütçenizin yüzde kaçına tekabül etmektedir? 

6- 2008 yılında kırmızı et ve süt üretimi bir önceki yıla göre azalış göstermiştir. 2007 yılına 
göre toplamda %16.18 oranında azalma göstererek 482.458 ton olmuştur. Rakamlara 
bakıldığında sığır etinde %14.20, koyun etinde %17.69, keçi etinde %43.02, manda etinde 
%32.90 azalma olmasına rağmen sadece deve etinde %27.27 lik artış olduğu gözlenmiştir. 
Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? 

7- Ayrıca süt üretiminde %0.70'lere varan oranda azalma olduğu gözlenmektedir. Bu durumu 
hükümetinizin tarım ve çiftçi politikalarıyla nasıl açıklıyorsunuz? Sizce bu azalmanın sebebi 
nedir? 

8- Sağlıklı bir nesil için sağlıklı beslenmenin şart olduğu bir gerçektir, böyle bir durumda et ve 
süt tüketimi nüfus olarak irdelendiği zaman kişi başına et ve süt tüketiminin; girmek için 
mücadele verip bir takım kanuni düzenlemeler yaptığımız AB ülkelerinde kişi başına 
tüketilen et ve süt oranı ülkemizde kişi başına tüketilen et ve süt oranı çok misli farklılıklar 
gösterilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için kişi başına düşen et ve süt tüketimin 
artırılması yönünde ne gibi önlemler aldınız? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruları mıh Tarım veKöyişlerl Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmaşini9rz ederim, Saygılar(m!a,03.Ö6.2009 

GÜ\ 

Adana Milletvekili 

13.01,200$ tarih ve 26755 sayılı ReşrnlĞazete'de yayımlanarakyürürlüğe giren 

Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Vöhetmeljâi'nln 32'iıiçİ maddesll'inci 

fıkrâsirida *Töhühıluk bayileri İl müdürlüğü ;îâr3fir$aıvj£n az yi (da bir kez'denetlenir, Bu 

Yönetmeliğin 27 ve 2.8 inci maddesinde belirtilen nitelikleri ta£ritfâch$;ı denetimler sonucunda 

tespit edileri bayilerin tohumluk bayi belgesi iptal edilir* deftilniektedir. 

:'•'•'. Bu itibarla; 

1. Adana ilimzde kaç adet tohum yetiştiricisi,tohum, fidlârt?VSİfiçle Ör^ticisi\)k 

tohumluk bayi bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yâna Sö? konusu 

tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi İle tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç 

denetim yapılmıştır? 

2. Yapılan denetimler sonucunda Adana ilimizde 5553 sayılı Kanunun 12'nci 

maddesi uyarınca kusurlu tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde 

piyasaya süren gerçek veya tüzel kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası 

verilen var mıdır? Bu gerçek ve tüzel kişiler hangileridir? 

3. Anılan dönem içinde Adana ilimizde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı 

belirlenenlerin sayısı kaçtır? Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan işlemler 

nelerdir? 

4. 5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca Adana ilimizde yerli tohumluk 

üreticisine 2004-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve 

destek miktarı ne kadardır? Söz konusu teşvik ve destekler hangi tohumluklar için 

verilmektedir? Verilen teşvik ve desteklerin kapsamının genişletilmesi planlanmakta mıdır? 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUÖ'l'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı 

plarakyânıtlanrfiiaşını arz ederim. Saygılarımla.03,06.2009 

HüluâİGüvel 

Adana Milletvekili 

. 1 3 . 0 1 2 0 0 . 8 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yâyııiılanârakyürürlüğe giren 

Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yöoetmeiİği'nih 32'incl mâddeisi l'inci 

fıkraSihda^öhumfük bayileri il müdürlüğü tarafından eh az yılda bir kez denetlenir. Bu ! 

Yönetmeliğin 27 ve 28 inci maddesinde belirtileri rtiteltkleri ta$ını|ıdığrderteffrnlef sonucunda 

tespit edilen bayilerin tohumluk bavi beİResı iptal edilir" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. OşmanİYe ilimizde kaç adet tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ye fide üreticisi ile 

tohumluk bayi bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yaria söz konusu 

tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide Üreticisi ile tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç 

denetim yapılmiştır? 

2. Yapılan denetimler sonucunda Osmaniye ilimizde 5553 sayılı. Kanunun 12'nci 

maddesi uyarınca kusurlu tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde 

piyasaya süren gerçek veya tüzel kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası 

verilen var mıdır? Bu gerçek ve tüzel kişiler hangileridir? 

3. Anılan dönem içinde Osmaniye ilimizde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı 

belirlenenlerin sayısı kaçtır? Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan İşlemler 

nelerdir? 

4. 5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca Osmaniye ilimizde yerli tohumluk 

üreticisine 2004-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve 

destek miktarı ne kadardır? Söz konusu teşvik ve destekler hangi tohumluklar için 

verilmektedir? Verilen teşvik ve desteklerin kapsamının genişletilmesi planlanmakta mıdır? 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLİĞI 'NA 

Aşağıdaki sörularımin Tarım ve Köyişleri Bakanı Şayir» Mehdi Eker tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımİ3.Ö3.O6rİ?O09 

13.01,2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği'nln 32'inci maddesi l'İnci 

fıkrasında "J?h|JmJuk bayileri İİ. müdürlüğü tarafından eh; &: yılda bir kez denetlenir, Bu 

Yönetrhenğin27 va 2$ inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı denetimler'^Hu'cuhjda 

tespit edilen bayilerin tohumluk bayi belgesi iptal edilir" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. Ülkemizde kaç adet tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi ile 

tohumluk bayi bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana söz konusu 

tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç 

denetim yapılmıştır? 

2. Yapılan denetimler sonucunda 5553 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca 

kusurlu tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek 

veya tüzel kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası Verilen var mıdır? Bu 

gerçek ve tüzel kişiler hangileridir? 

3. Anılan dönem içinde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı belirlenenlerin sayısı 

kaçtır? Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir? 

4. 5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca yerli tohumluk üreticisine 2004-

2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve destek miktarı ne 

kadardır? Söz konusu teşvik ve destekler hangi tohumluklar için verilmektedir? Verilen teşvik 

ve desteklerin kapsamının genişletilmesi planlanmakta mıdır? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610/.2£'2X 2-%07/2009 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Recai BİRGÜN'e ait 7/8375, Adana 
Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait 7/8376, 7/8378, 7/8379, 7/8380, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Akif PAKSOY' a ait 7/8377 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1) Görüş 7/8375 
2) Görüş 7/8376 
3) Görüş 7/8377 
4) Görüş 7/8378 
5) Görüş 7/8379 
6) Görüş 7/8380 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi :Recai BİRGÜN 

İzmir Milletvekili 
Esas No : 7/8375 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alarak borçlanan birçok çiftçimiz bu borçlan ödemekte 
güçlük çekmektedirler. Çiftçilikten kazandıkları para ile borçlarını kısa zamanda ödemeleri 
mümkün görünmemektedir. Bu borçlarını ödeyemediklerinden dolayı da borç faizleri altında her 
geçen gün ezilmektedirler. Birçok çiftçiye bu yüzden icra gelmekte ve tek geçim kaynaklan olan 
topraklarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Birçok çiftçi kooperatiflere ödeyeceği 
parayı, icra yoluyla toprağım kaybetmemek için avukatlara vermektedir. Bu nedenle; 

SORU 1-Bakanlık olarak çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarıyla ilgili yeni 
bir yapılandırma çalışması var mıdır? 

CEVAP 1- Konuyla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğünden alman cevabi görüş aşağıda ver almaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nce gerek Kanun ve/veya 
Kararnameler gereği gerekse Merkez Birliği Yönetim Kurulunun, ortaklar lehine almış oldukları 
Kararlar doğrultusunda zaman zaman muhtelif ödeme kolaylıktan uygulanmaktadır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerince ortaklarına kullandırılan kredilerin vadelerinde ödenmemesi 
halinde, ortaklara 90 gün idari takip süresi tanınmaktadır. Bu sürede de borçların ödenmemesi 
halinde Kooperatif alacaklarının tahsilini teminen yasal yollara başvurulmaktadır. 

2007 yılında olduğu gibi, 2008 yılında da meydana gelen kuraklık sebebiyle 2008/13881 ve 
2008/14074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında zarar gören ve gerekli şartlara haiz 
kooperatif ortaklarının borçlan %7 gibi düşük bir faiz oranı üzerinden ertelenmektedir. 

Diğer yandan kuraklık sebebiyle erteleme kapsamına girmeyen illerde de; vadesi geçen borcu 
bulunan kooperatif ortaklarından kanuni takipte olanlara kooperatife yazılı müracaatları halinde, 
Kooperatif Yönetim Kurulunca beyanın doğruluğu ile ödeme gücünün gerçekten kaybedildiğinin 
tespit edilerek, uygun görülmesi halinde borçlarının % 20'sini peşin olarak ödemeleri şartıyla, 
kalan borçlannı taksit aralıklan 3 ayı geçmemek üzere faizli olarak 12 aya kadar taksitle ödeme 
imkanı verilebilmektedir. 

Netice itibariyle; sağlanan tüm bu ödeme kolaylıklanna rağmen tahsil edilemeyen veya 
Kooperatife müracaat etmeyen ortakların vadesi geçen borçlarına ilişkin olarak Tarım Kredi 
Kooperatiflerince yeni bir yapılandırma düşünülmemektedir. 

SORU 2-Ülkemizde çiftçinin hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine etkili bir şekilde 
fayda sağlamalan için bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? 

CEVAP 2- Bakanlığımız döneminde bugüne kadar çiftçilerimizin dolayısıyla ülke ekonomisinin 
gelişip kalkınması istikametinde birçok alanda tarımsal destekleme çalışmaları yapılmış ve 
yapılmaya da devam edilmektedir. Bu çerçevede tanm sektörünün gelişmesi yönünde önemli 
adımlar atılarak, tarımsal desteklemeler alanında birçok ilklerin gerçekleştiği bir dönem 
yaşanmıştır. 

Aynca Bakanlığımız döneminde Tanm Kanunu da dahil olmak Üzere 12 temel nitelikteki Kanun 
yürürlüğe konulmuştur. 
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TBMM B: 112 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :HuIusi GÜVEL 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/8376 

5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 17. inci maddesi I. inci fıkrası (a) bendinde "Her yıl 
destekleme programlarının esaslarını ve araçlarını tespit ederek, bunların bütçe ödenek 
ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlara teklif etmek" Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu'nun görevleri arasında sayılmaktadır. Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu'nun 06.02.2009 tarih ve 2009/2 sayılı Kararı ile; 2009 yılı ürünü kütlü pamuk 
destekleme primi ödemesi kilogram başına sertifikasız üretim için 35 Kuruş, sertifikalı üretim 
için 42 Kuruş olarak belirlenmiştir. Buna istinaden; 

SORU 1-2009 yılı için kütlü pamuk destekleme primi ödemelerinin ne zaman yapılacağı 
konusunda belirlenmiş bir tarih mevcut mudur? 

CEVAP 1-2009 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme prim ödemeleri 2010 yılında bütçe 
imkânları doğrultusunda yapılacaktır. 

SORU 2-Mısır, buğday, ayçiçeği ve kanolanın destekleme primi miktarlarının ne zaman 
açıklanması planlanmaktadır? 

CEVAP 2- Orta Vadeli Mali planın açıklanmasından sonra Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecektir. 

SORU 3-Bu yıl ilk kez uygulanmakla beraber pamuk üretiminde olduğu gibi destekleme 
kapsamındaki ürünlerin ekim zamanından önce belirlenmesi konusunda Bakanlığınızca 
herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 3- ödeme takvimi ve şekli Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu tarafından 
belirlenmekle birlikte, desteklemeye tabi ürünlerin primlerinin erken açıklanması için, bütçe 
imkanları, yıla ait ekim alanı, üretim maliyetlerinin oluşumu ve üretim tahminlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 

SORU 4-Üreticilerimizin destekleme primleri dolayısıyla ödenmemiş alacakları toplamı ne 
kadardır? Söz konusu alacakların ne zaman ödenmesi planlanmaktadır? 

CEVAP 4-2008 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme ödemelerinin tamamı yapılmıştır. 

SORU 5-Kaç ürün destekleme kapsamındadır? Bu ürünlere 2002-2009 yıllan arasında toplam 
ne kadar destekleme primi ödenmiştir? 

CEVAP 5-2002 yılından itibaren 16 ürüne 25.06.2009 tarihi itibariyle toplam 8,6 Milyar TL 
ödeme yapılmıştır. 

4 . 8 . 2009 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

YAZI LI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Mehmet Akif PAKSOY 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/8377 

SORU 1-Hükümetleriniz döneminde (yaklaşık 7 yıl) büyük baş hayvancılığı teşvik 
politikalarınızın isabetsizliği kamuoyunun malumudur. Bakanlığınızca yayınlanan 
hayvancılıkla ilgili verilerin afakî olduğu TÜÎK (Türkiye İstatistik Kurumu)'in yayımlamış 
olduğu 2007-2008 yıllarına ait verilerin incelenmesinden kolayca anlaşılmaktadır. 
Hayvancılıkla ilgili Bakanlığınızca yayınlanan verilerle TÜÎK'in açıkladığı veriler arasında 
bir fark var mıdır? Varsa bunun sebebini açıklar mısınız? 

CEVAP 1- Tarımsal istatistiklere ait veriler Bakanlığımız ve TÜİK ile birlikte yapılan 
çalışmalar neticesinde elde edilmekte ve rakamlar TÜÎK tarafından açıklanmaktadır. Dolayısı 
ile Bakanlığımızın yayınlarında kullandığı rakamlar ile TÜİK verileri arasında herhangi bir 
fark bulunmamaktadır. 

SORU 2-TÜÎK verilerine göre büyük baş hayvan sayısında 2008 yılında, bir önceki yıla göre 
yüzde 2 civarında bir azalış olmuştur. Bu azalmanın hayvancılık yapan aile sayısında da 
azalmaya işaret ettiği, dolayısıyla köyden kente göçü teşvik ettiği aşikardır. Bu durumu nasıl 
açıklıyorsunuz? 

CEVAP 2- TUtK verilerine göre 2008 yılında hayvan sayısında düşüş olmuştur. Ancak yine 
TUÎK verileri incelendiğinde 2004- 2008 yıllan arasında hayvan sayılarının yaklaşık olarak 
aynı düzeyde seyrettiği gözlenmektedir. Bu nedenle 2007 - 2008 yıllan arasındaki fark ihmal 
edilebilir düzeydedir. Aynca hayvan sayısındaki düşüşe sebep yetiştiricilerin hayvancılıktan 
vazgeçmeleri değil, ellerindeki hayvan sayısını azaltmalan olup, bu nedenle köyden kente göç 
yaşandığını söylemek söz konusu değildir. 

SORU 3-Bakanlığınızca küçükbaş hayvancılığı destekleme kapsamında hükümet olduğunuz 
2002 yılından bu güne kadar kaç aileye ne kadar küçükbaş hayvan verilmiştir? Yıllar 
itibariyle dökümünü verir misiniz? Yıllara göre bir azalma varsa bunu nasıl açıklıyorsunuz? 

CEVAP 3- Bakanlığımızca 2002- 2008 yıllan arasında her yıl tespit edilen 10 ilde küçükbaş 
hayvan dağıtımı yapılmıştır. 2002 ile 2005 yıllarında 200 er baş, 2006 yılında 260 baş, 2007 
yılında ise 264 baş teke dağıtımı yapılmıştır. Aynca kooperatifler aracılığıyla 2002-2009 
yıllan arasında 9.940 aileye 325.400 adet koyun dağıtımı yapılmıştır. 

SORU 4-Yine TÜÎK verilerine göre küçükbaş hayvan sayısında 2008 yılında bir önceki yıla 
göre %6.87 azalış olduğu görülmektedir. Bu bilgiler kayıtlarınızla örtüşmekte midir? 
Ortüşmemekte ise sebeplerini açıklar mısınız? 

CEVAP 4- Koyun ve Keçi Türü Hayvanlann Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği 10.02.2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu 
yönetmelik 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönetmelikle birlikte 
hazırlanan AB destekli proje ile koyun ve keçiler 3 yıl süre ile ücretleri Bakanlık tarafından 
karşılanmak suretiyle küpelenip kayıt altına alınacak ve yine bu proje kapsamında 
hazırlanacak olan kayıt sistemi ile küpelenen küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınacaktır. 
Bununla beraber, küçükbaş hayvanlar bugüne kadar sadece kimi damızlık birlikleri tarafından 
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kendi bölgelerindeki damızlık hayvanları kayıt altına almak için kUpelenmiş olup, ülke 
genelinde yukarıda bahsedilen proje gibi bir küpeleme uygulaması gerçekleşmemiştir. 

Ülkemiz hayvan sayısının fazla olması, işletmelerin dağınık, küçük ve çok sayıda olması, 
doğumların ve kesimlerin belli dönemlerde yapılması ve yürütülen ıslah ve kayıt çalışmaları 
nedeniyle yaşlı hayvanların sürülerden çıkarılması gibi sebeplerle bazı dönemlerde hayvan 
sayılarında farklılıklar görülebilmektedir. 

SORU 5-Bakanlık olarak büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerine ayrılan kaynak 
2002-2009 yıllan itibariyle ne kadardır? Ayrılan kaynak bütçenizin yüzde kaçma tekabül 
etmektedir? 

CEVAP 5- Bakanlığımızca tarımsal destekleme bütçesi içinde hayvancılığa ayrılan pay 2002 
yılında % 4.4 iken bu rakam 2009 yılında % 23.9 olmuştur. 

Tarımsal Desteklemeler îcinde Hayvancılığın Payı* 
YIL 

2002 
2007 
2008 
2009 

Tarımsal Destekleme (Milyon 
YTL) 
1.868 
5.555 
5.877 
5.500 

Hayvancılığa Ayrılan 
Pay (Milyon YTL) 

83 
723 
1300 
1314 

Oran (%) 

4.4 
13.0 
22.4 
23.9 

* Kooperatiflere verilen desteklemeler hariçtir. 

SORU 6-2008 yılında kırmızı et ve süt üretimi bir önceki yıla göre azalış göstermiştir. 2007 
yılına göre toplamda %I6.18 oranında azalma göstererek 482.458 ton olmuştur. Rakamlara 
bakıldığında sığır etinde %14.20, koyun etinde %17.69, keçi etinde %43.02, manda etinde 
%32.90 azalma olmasına rağmen sadece deve etinde %27.27 lik artış olduğu gözlenmiştir. Bu 
durumu nasıl açıklıyorsunuz? 

SORU 7-Ayrıca süt üretiminde %0.70'lere varan oranda azalma olduğu gözlenmektedir. Bu 
durumu hükümetinizin tanm ve çiftçi politikalarıyla nasıl açıklıyorsunuz? Sizce bu azalmanın 
sebebi nedir? 

CEVAP 6-7-Hayvancılık işletmelerinde belirli dönemlerde yapılan sürü yenileme işlemleri 
sırasında hayvan sayısında bu şekilde düşük oranlarda düşüşler yaşanması olağan 
karşılanmalıdır. 

Ayrıca, Bakanlığımızca uygulanan hayvan desteklemelerinde, işletmelerin ekonomik 
büyüklükte olmaları ile yetiştiricilerin, hayvanların ve elde edilen ürünlerin kayıtlı olmaları 
esas alınmıştır. Bu nedenle süt üretiminde yaşanan % 0.70 gibi çok düşük oranlardaki 
düşüşler olması olağan karşılanmaktadır. 

SORU 8-Sağlıkh bir nesil için sağlıklı beslenmenin şart olduğu bir gerçektir, böyle bir 
durumda et ve süt tüketimi nüfus olarak irdelendiği zaman kişi başına et ve süt tüketiminin; 
girmek için mücadele verip bir takım kanuni düzenlemeler yaptığımız AB ülkelerinde kişi 
başına tüketilen et ve süt oranı ülkemizde kişi başına tüketilen et ve süt oranı çok misli 
farklılıklar gösterilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için kişi başına düşen et ve süt 
tüketimin artırılması yönünde ne gibi önlemler aldınız? 

CEVAP 8- Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında aldığı karar gereği 21 Mayıs, 
Federasyona üye ülkelerde "Dünya Süt Günü" olarak kutlanmaktadır. Bakanlığımızca 1991 
yılında başlatılan "Süt Tüketimini Arttırma Kampanyası" çerçevesinde 21 Mayıs ve bunu 
kapsayan hafta "Süt Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda, süt tüketimini artırmak 
amacıyla Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde Tarım İl Müdürlüklerince süt konusunda 
seminerler, yarışmalar, sütün önemini anlatan eğitimler düzenlenmiş ve bunların yerel radyo 
ve televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Hulusi GÜVEL 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/8378 

13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk 
Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 32'inci maddesi l'inci fıkrasında "Tohumluk 
bayileri il müdürlüğü tarafından en az yılda bir kez denetlenir. Bu Yönetmeliğin 27 ve 28 inci 
maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı denetimler sonucunda tespit edilen bayilerin tohumluk bayi 
belgesi iptal edilir" denilmektedir. Bu itibarla; 

SORU 1- Adana ilimizde kaç adet tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi île tohumluk bayi 
bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana söz konusu tohum yetiştiricisi, 
tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç denetim yapılmıştır? 

SORU 2- Yapılan denetimler sonucunda Adana ilimizde 5553 sayılı Kanunun 12'nct maddesi uyarınca 
kusurlu tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek veya 
tüzel kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası verilen var mıdır? Bu gerçek ve tüzel 
kişiler hangileridir? 

SORU 3- Anılan dönem içinde Adana ilimizde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı belirlenenlerin 
sayısı kaçtır? Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir? 

CEVAP 1-2-3- Adana ilimizde 134 adet tohum yetiştiricisi, 25 adet tohum üreticisi, 15 adet fidan 
üreticisi ve 121 adet tohum bayi bulunmaktadır. Yetiştirici, üretici ve bayilerde 2008 yılı Ocak 
ayından 2009 yılı Haziran ayına kadar 170 adet denetim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

SORU 4- 5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca Adana ilimizde yerli tohumluk üreticisine 
2004-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve destek miktarı ne 
kadardır? Söz konusu teşvik ve destekler hangi tohumluklar için verilmektedir? Verilen teşvik ve 
desteklerin kapsamının genişletilmesi planlanmakta mıdır? 

CEVAP 4- Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulaması 15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan 2008/13488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu 
desteklemeye ilişkin ilk kez 2008 yılı üretimlerine 2009 yılı içerisinde ödeme yapılacaktır. 
Tohumculuk sektörünün uluslar arası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi 
tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde Üretilerek sertifıkalandırılan ve satışı 
gerçekleştirilen tohumluklara kilogram üzerinden ödeme yapılmaktadır. Söz konusu türler ve 
miktarları aşağıda tabloda verilmiştir. 

SIRA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TÜR ADI 
BUĞDAY, ARPAJRİTtKÂLE, YULAF, ÇAVDAR 
ÇELTTK 
NOHUT, MERCİMEK, K. FASULYE, 
PATATES 
SOYA 
KANOLA 
ASPİR 
SUSAM 
YERFISTIĞI 
YONCA 
KORUNGA, FİĞ 

Birim Destek (TL/kg) 
0,126 
0,27 
0,45 
0,099 
0.315 
1,08 
0,504 
0,54 
0,72 
1,35 
0,45 

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamasına yönelik müracaatlar 30 Haziran 2009 tarihinde 
sonlandırılmış olup, Adana iline ilişkin işlemler devam etmektedir. 
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' YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi -.Hulusi GÜVEL 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/8379 

13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk 
Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 32'inci maddesi l'inci fıkrasında "Tohumluk 
bayileri il müdürlüğü tarafından en az yılda bir kez denetlenir. Bu Yönetmeliğin 27 ve 28 inci 
maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı denetimler sonucunda tespit edilen bayilerin tohumluk bayi 
belgesi iptal edilir" denilmektedir. Bu itibarla; 

SORU 1- Osmaniye ilimizde kaç adet tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk 
bayi bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana söz konusu tohum yetiştiricisi, 
tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç denetim yapılmıştır? 

SORU 2-Yapılan denetimler sonucunda Osmaniye ilimizde 5553 sayılı Kanunun 12'nci maddesi 
uyarınca kusurlu tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek 
veya tüzel kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası verilen var mıdır? Bu gerçek ve 
tüzel kişiler hangileridir? 

SORU 3-Anılan dönem içinde Osmaniye ilimizde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı belirlenenlerin 
sayısı kaçtır? Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-Osmaniye İlimizde 12 adet tohum yetiştiricisi, 1 adet tohum Üreticisi, 9 adet fidan 
üreticisi ve 55 adet tohum bayi bulunmaktadır. Yetiştirici, üretici ve bayilerde 2008 yılı Ocak ayından 
2009 yılı Haziran ayına kadar 81 adet denetim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

SORU 4-5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca Osmaniye ilimizde yerli tohumluk üreticisine 
2004-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve destek miktarı ne 
kadardır? Söz konusu teşvik ve destekler hangi tohumluklar için verilmektedir? Verilen teşvik ve 
desteklerin kapsamının genişletilmesi planlanmakta mıdır? 

CEVAP 4- Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulaması 15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan 2008/13488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu 
desteklemeye ilişkin ilk kez 2008 yılı üretimlerine 2009 yılı içerisinde ödeme yapılacaktır. 

Tohumculuk sektörünün uluslar arası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi 
tohumluk Üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilerek sertifikalandırman ve satışı 
gerçekleştirilen tohumluklara kilogram üzerinden ödeme yapılmaktadır. Söz konusu türler ve 
miktarları aşağıda tabloda verilmiştir. 

SIRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TÜR ADI 

BUĞDAY, ARPA.TRİTİKALE, YULAF, ÇAVDAR, 
ÇELTİK 
NOHUT, MERCİMEK, K. FASULYE, 
PATATES 
SOYA 
KANOLA 
ASPİR 
SUSAM 
YERFISTIĞI 
YONCA 
KORUNGA, FİĞ 

Birim Destek 
(TL/kg) 

0,126 
0,27 
0,45 
0,099 
0,315 
1,08 

^ 5 0 4 
0,54 
0,72 
1,35 
0,45 

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamasına yönelik müracaatlar 30 Haziran 2009 tarihinde 
sonlandırılmış olup Osmaniye ilinde hiç müracaat olmamıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi :Hulusi GÜVEL 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/8380 

'13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk 
Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği'nin 32'inci maddesi 1. inci fıkrasında 
"Tohumluk bayileri il, müdürlüğü tarafından en az yılda bir kez denetlenir. Bu Yönetmeliğin 27 ve 28 
inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı denetimler sonucunda tespit edilen bayilerin tohumluk 
bayi belgesi iptal edilir" denilmektedir. Bu itibarla; 

SORU 1-Ülkemizde kaç adet tohum yetiştiricisi, tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk bayi 
bulunmaktadır? Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana söz konusu tohum yetiştiricisi, 
tohum, fidan ve fide üreticisi ile tohumluk bayilerine Bakanlığınızca kaç denetim yapılmıştır? 

SORU 2-Yapılan denetimler sonucunda 5553 sayılı Kanunun 12. nci maddesi uyarınca kusurlu 
tohumluk üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek veya tüzel 
kişilerden idari para cezası veya faaliyetten men cezası verilen var mıdır? Bu gerçek ve tüzel kişiler 
hangileridir? 

SORU 3-Anılan dönem içinde bayilik belgesi olmadan satış yaptığı belirlenenlerin sayısı kaçtır? Söz 
konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir? 

CEVAP 1-2-3-Ülkemizde 4.224 adet tohum yetiştiricisi, 239 adet tohum üreticisi, 617 adet fidan 
üreticisi, 159 adet fide üreticisi ve 3.541 adet tohum bayi bulunmaktadır. Yetiştirici, üretici ve 
bayilerde 2008 yılı Ocak ayından, 2009 yılı Haziran ayına kadar ise 11.039 adet kontrol 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda 1 tohum üreticisi, 9 tohum bayi olmak üzere 
toplam 10 İdari Para Cezası uygulaması yapılmış olup, 14 fidan üreticisi, 117 tohum bayi ise 
faaliyetten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde bayilik belgesi olmayan 1 tohum üreticisi ile 19 
tohum bayi tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 

SORU 4-5553 sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca yerli tohumluk üreticisine 2004-2009 yılları 
arasında ve yıllar itibariyle Bakanlığınızca verilen teşvik ve destek miktarı ne kadardır? Söz konusu 
teşvik ve destekler hangi tohumluklar için verilmektedir? Verilen teşvik ve desteklerin kapsamının 
genişletilmesi planlanmakta mıdır? 

CEVAP 4- Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulaması 15 Nisan 2008 tarih ve 26848 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan 2008/13488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu 
desteklemeye ilişkin ilk kez 2008 yılı üretimlerine 2009 yılı içerisinde ödeme yapılacaktır. 
Tohumculuk sektörünün uluslar arası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi 
tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilerek sertifikalandınlan ve satışı 
gerçekleştirilen tohumluklara kilogram üzerinden ödeme yapılmaktadır. Söz konusu türler ve 
miktarları aşağıda tabloda verilmiştir. 

SIRA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TÜR ADI 
BUĞDAY, ARPATRİTİKALE, YULAF, ÇAVDAR 
ÇELTtK 
NOHUT, MERCİMEK, K. FASULYE, 
PATATES 
SOYA 
KANOLA 
ASPÎR 
SUSAM • 
YERFISTIĞI 
YONCA 
KORUNGA, FİĞ 

Birim Destek (TL/kg) 
0,126 
0,27 
0,45 
0,099 
0,315 
1,08 
0,504 
0,54 
0,72 
1,35 
0,45 

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği uygulamasına yönelik müracaatlar 30 Haziran 2009 tarihinde 
sonlandırılmış olup, ülke geneli ile ilgili rakamlar henüz oluşmamıştır. İşlemlerini tamamlamış olan 
illere ait ise 5,7 Milyon TL ödeme yapılmıştır. 
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198.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, köprü ve otoyol geçişlerinde "otomatik zam " 
sisteminin getirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8381) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan sorulan, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Ulusal ve yerel basında yer alan kimi haberlere göre hükümetin eylül ayı gibi Meclis 
gündemine getirmeyi düşündüğü köprü ve otoyol özelleştirmeleri konusunda Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, ihaleye ilginin artması ve ihaleye giren firmaların zarar etmemesi için 
köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin "otomatik zam" sistemine bağlamasının düşünüldüğünü 
ifade etmiştir. Ancak bahsedilen otomatik zam uygulaması vatandaşın devletçe sunulması 
gereken bir hizmet için ödeyeceği ücrette belirsizliğe yol açacaktır. Ayrıca sabit gelirli ve dar 
gelirli vatandaşların gelirlerinin kullanacakları kamu hizmetinin aksine otomatik bir zam 
sistemine sahip olmaması vatandaşın mağdur edilmesine yol açacaktır. Hükümetin görevi 
ihaleye katılacak kişilerin kar elde edebilmelerini sağlayacak uygulamaları nasıl yürürlüğe 
sokabilecekleri düşünmek değil vatandaşın yaşam standartlarım mümkün olabilecek en 
yüksek seviyede tutmak olmalıdır. Bu çerçevede; 

1. Basında yer aldığına göre köprü ve otoyol geçişlerinde "otomatik zam" sisteminin 
uygulanacağı iddiaları doğru mudur? Bahsedilen otomatik zammın uygulaması nasıl 
olacaktır? 

2. Zamma paralel olarak hizmeti kullanan vatandaşın gelirine de enflasyona bağlı bir 
otomatik zam sistemi uygulanacak mıdır? 

3. Basında yer alan ve yukarıda bahsedilen köprü ve otoyollar için "otomatik zam" 
uygulamasının vatandaşı nasıl mağdur edeceği neden göz ardı edilmektedir? 

- 7 4 2 -



TBMM B: 112 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/Uf * 
Konu :Adana Milletvekili Sayın 

Nevin Gaye ERBATUR'un 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un 7/8381 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 

4 . 8 . 2009 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVİN GAYE ERBATUR'UN 
7/8381 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Ulusal ve yerel basında yer alan kimi haberlere göre hükümetin eylül ayı gibi 
Meclis gündemine getirmeyi düşündüğü köprü ve otoyol özelleştirmeleri konusunda 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ihaleye ilginin artması ve ihaleye giren firmaların 
zarar etmemesi için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin "otomatik zam" sistemine 
bağlamasının düşünüldüğünü ifade etmiştir. Ancak bahsedilen otomatik zam 
uygulaması vatandaşın devletçe sunulması gereken bir hizmet için ödeyeceği ücretle 
belirsizliğe yol açacaktır. Ayrıca sabit gelirli ve dar gelirli vatandaşların gelirlerinin 
kullanacakları kamu hizmetinin aksine otomatik bir zam sistemine sahip olmaması 
vatandaşın* mağdur edilmesine yol açacaktır. Hükümetin görevi ihaleye katılacak 
kişilerin kar elde edebilmelerini sağlayacak uygulamaları nasıl yürürlüğe 
sokabilecekleri düşünmek değil vatandaşın yaşam standartlarını mümkün olabilecek 
en yüksek seviyede tutmak olmalıdır. Bu çerçevede; 

SORULAR: 

1- Basında yer aldığına göre köprü ve otoyol geçişlerinde "otomatik zam" 
sisteminin uygulanacağı iddiaları doğru mudur? Bahsedilen otomatik zammın 
uygulaması nasıl olacaktır? 

2- Zamma paralel olarak hizmeti kullanan vatandaşın gelirine de enflasyona 
bağlı bir otomatik zam sistemi uygulanacak mıdır? 

3- Basında yer alan ve yukarıda bahsedilen köprü ve otoyollar için "otomatik 
zam" uygulamasının vatandaşı nasıl mağdur edeceği neden göz ardı edilmektedir? 

CEVAPLAR: 

Mevcut Otoyolların özelleştirme ihalesi çalışmaları özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı sorumluluğunda bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda geçiş ücretlerinin 
düzenlenmesi yönünde alınmış nihai bir karar bulunmamakta olup, otoyol geçiş 
Ücretlerinde otomatik zam uygulanması şeklinde olmayacak, buradaki düzenleme 
ücretlerin üst limitinin belirlenmesi şeklinde olacaktır. Şirketin tespit edeceği ücret bu 
limitlerin altında kalmak zorunda olacak dolayısıyla otoyol kullanıcısının mağdur 
edilmesi sözkonusu olmayıp, işleticinin istediği gibi fiyat belirlemesinin önüne 
geçilerek otoyol kullanıcılarının korunması sağlanacaktır. 

Fiyat artışları enflasyona bağlı olacak olup, zaten çalışanlara yapılan ücret 
artışları da enflasyona bağlı olduğundan herhangi bir mağduriyet ortaya 
çıkmayacaktır. 
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199.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nın, Tekirdağ sahilindeki balıkçı barınağının 
temizlik ve denetimine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8382) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 02.06.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Soru : 

Tekirdağ sahilinde bulunan balıkçı barınağı'nın temizliği ve denetimi hangi kurumun 
yetkisindedir? Bu konuda ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ff 3 T̂ JMUZ 2&W 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/7 b o * 
Konu :Tekirdağ Milletvekili Sayın 

Kemalettin NALCFnın 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Saym Kemalettin NALCI'nın 7/8382 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN 
7/8382 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Tekirdağ sahilinde bulunan Balıkçı Barınağı'nın temizliği ve denetimi hangi 
kurumun yetkisindedir? Bu konuda ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 

CEVAP: 

Ülkemizde yer alan ve Tekirdağ sahilinde bulunan balıkçı barınağı da dahil 
olmak üzere barınakların yapımının planlaması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
yapılmaktadır. İlgili Bakanlıkça yapılan planlama çerçevesinde ilgili barınakların 
yapımı Bakanlığımız, Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğünce yapılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilmektedir. 

Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce inşa ettirilmiş olan Tekirdağ 
Balıkçı Barınağının kullanım hakkı Bakanlar Kurulunun 17/02/1965 tarih ve 6/6586 
sayılı Kararnamesiyle Tekirdağ Belediyesine devredilmiştir. 

Daha sonra tesisin S.S. Merkez Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Balıkçı 
Barınakları Yönetmeliğinin 8.maddesine göre kiralanmasının talep edilmesi üzerine, 
yukarıda bahsi geçen Kararname, Bakanlar Kurulunun 19/11/2008 tarih ve 
2008/14470 sayılı Kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmış ve Barınak kiraya 
verilmek üzere 29/04/2009 tarihinde düzenlenen tutanakla geçici olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır. 

Günümüze kadar tesisin Maliye Bakanlığı tarafından kiraya verildiğine dair 
Bakanlığımıza herhangi bir bilginin ulaşmamış olması nedeniyle, Yönetmeliğin 
8. maddesinin 9. fıkrası gereğince Barınağın denetim ve sorumluluğu Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğünün uhdesinde bulunmaktadır. 

Genel olarak çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin Belediyeler tarafından 
yerine getirildiği gözönüne alındığında, Tekirdağ Balıkçı Barınağı temizlik işlerinin 
de Tekirdağ Belediyesince yerine getirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. 

öte yandan, Çevre ve Orman Bakanlığının 15.05.2009 tarihli ve 29919 sayılı 
Yetki Devri Genelgesi'nde; Balıkçı barınakları da dahil olmak üzere Türkiye'nin 
yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında, 2872 sayılı Çevre Kanunu 
hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, tespit edilen ihlallere 
uygulayacakları idari yaptırımları, ihlalin tespiti için sürekli olarak havadan, karadan 
ve denizden kontrol ve izlemenin yapılma usulleri ve yetkinin, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'na verildiği bildirilmektedir. 
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200.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu 'nun, Rusya Federasyonunun verdiği geçiş 
belgesi sayısının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8383) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27.05.2009 

Süleyman Lâtif Y U m & O Ğ L U 
Trabzon Milletvekili 

1̂ 5*$ yılı ile 2008 yılları arasında Rusya Federasyonu'na yönelik ihraçâtirrtl2 yüzde 
4ö0'lere varan oranlarda artmış Olmasına rağmen, o yıllardan günümüze kadar tahsis edilen 
geçiş belgesi sayısında herhangi bir artış olmamıştır. Bu durum ihracatçılarımızı sıkıntıya 
sokmaktadır. 

.1- Ulaştırma Bakanlığı olarak Rusya Federasyonu nezdinde geçiş belgesinin sayıca 
arttınİrnaşı için bügûnş kadar hangi girişimlerde bulundunuz? Geçiş Belgesi 
$b|uriunun ÇöztilemerneŞihin 

2- özelÜİcle yaş sebze Ve me>^e İhracatın"da Ürünlerin gemi ve feribotta dökme olarak 
gönderilmesi Ürünlerin bozulmasına neden olması, ürünlerin termokinli ve şoğutuculu 
Tırlarla ta$ınmâsıntn zorunlu olması nedeniyle Bakanlık olarak Rusya Federasyörui; 
nezdinde hem ihracatımızın gerilemesinin Önüne geçmek hem de 'kr iz döneminde 
üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin İhraç edilmesine imkan vermek amacıyla bir 
girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Gelişt irme Başkanlığı 
16 tama 

Şayi :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/U«*«> 
Konu :Trabzon Milletvekili Sayın 

Süleyman Latif YUNUSOĞLU'nun 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Süleyman Latif YUNUSOĞLU'nun 7/8383 esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•-^ 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN LATİF YUNUSOĞLU'NUN 
7/8383 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

1998 yılı ile 2008 yılları arasında Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımız 
yüzde 400'lere varan oranlarda artmış olmasına rağmen, o yıllardan günümüze kadar 
tahsis edilen geçiş belgesi sayısında herhangi bir artış olmamıştır. Bu durum 
ihracatçılarımızı sıkıntıya sokmaktadır. 

SORULAR: 

1- Ulaştırma Bakanlığı olarak Rusya Federasyonu nezdinde geçiş belgesinin 
sayıca arttırılması için bugüne kadar hangi girişimlerde bulundunuz? Geçiş Belgesi 
sorununun çözülememesinin gerekçesi nedir? 

2- Özellikle yaş sebze ve meyve ihracatında ürünlerin gemi ve feribotla dökme 
olarak gönderilmesi ürünlerin bozulmasına neden olması, ürünlerin termokinli ve 
soğutuculu tırlarla taşınmasının zorunlu olması nedeniyle Bakanlık olarak Rusya 
Federasyonu nezdinde hem ihracatımızın gerilemesinin önüne geçmek hem de kriz 
döneminde üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin ihraç edilmesine imkan vermek 
amacıyla bir girişimde bulunacak mısınız? 

CEVAPLAR: 

Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki karayolu taşımaları 
20 Haziran 1988 tarihli ikili karayolu taşıma anlaşması ve bu anlaşma uyarınca 
yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısı protokolleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

İki ülke arasında, 2003 yılından bu yana ikili ve transit taşımalar için geçerli 
tek tip toplam 5.000 adet olarak teati edilen geçiş belgesi temel kotası bulunmaktadır. 
Ayrıca, Rus taşıtlarına Türkiye'de yük bularak yüklenmelerini sağlayan 
taşımacılarımıza her bir yükleme karşılığında 4 adet ödül geçiş belgesi verilmesi 
temeline dayanan "ödül (bonus) geçiş belgesi sistemi" mevcuttur. Bu temel kota ve 
ödül (bonus) sistemi, en son 2005 yılında yapılan Kara Ulaştırması Karma 
Komisyonu toplantısında imzalanan protokolle de teyit edilmiştir. 

Serbest taşıma piyasasına bağlı olarak, iki ülke arasında yapılan ihracat ve 
ithalat taşımalarının yaklaşık %48' i Türk taşımacılar, %13'ü Rus Taşımacılar ve 
%39'u da Türkiye ve Rusya dışındaki üçüncü ülke taşımacıları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

2003 yılından bu yana pürüzsüz bir şekilde devam etmekte olan karayolu 
taşımacılık faaliyetleri, 2008 yılının Eylül ayından itibaren Rus taşımacılarının taşıma 
piyasasındaki payını artırmak gerekçe gösterilerek, Rusya'nın tek taraflı olarak geçiş 
belgesi sisteminde köklü değişiklikler yapmak istemesiyle sekteye uğramıştın 

20-21 Nisan 2009 tarihlerinde Moskova'da yapılan son KUKK toplantısında. 
Rus tarafınca yapılmak istenen değişiklikler ayrıntılı olarak dile getirilmiştir. 
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Bu toplantıda; Rus tarafı, mevcut 5.000 adetlik temel kotanın ve ödül (bonus) 
sisteminin kaldırılarak geçiş belgelerinin 500 adetlik partiler halinde ve iki tarafça bu 
500 adet belgenin tüketilmesinden sonra yeni partinin teati edilmesini teklif etmiş, bu 
teklifin tarafımızdan kabul edilmesi halinde ise transit taşımaların istenildiği kadar 
serbest kotaya bağlanabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, Eylül 2008'den itibaren 
yüklenen Rus taşıtları karşılığında taşımacılarımızın hak etmiş olduğu yaklaşık 3.600 
adet ödül geçiş belgesinin verilmeyeceği de açık bir dille ifade edilmiştir. 

Türk ve Rus tarafının mevcut filosunun taşıma kapasitesi ve imkanları dikkate 
alındığında, Türk taşımacılarının faaliyetlerinin %90 durması ve mevcut durumun 
geriye götürülmesi anlamına gelen Rusya tarafının bu teklifi; Türk heyeti tarafından 
kabul edilmemiştir. Bu nedenle, toplantı sonunda bir anlaşmaya varılamamış ve 
herhangi bir belge imzalanamamıştır. 

Sözkonusu sorunun çözümüne yönelik Bakanlığımızca bugüne kadar birçok 
girişimde bulunulmuştur ve sözkonusu girişimler her platformda devam etmektedir. 
Ancak Rus tarafının uzlaşmaz tutumu, girişimlerden kesin bir sonuç elde edilmesine 
olanak vermemektedir. 

öte yandan, Rusya Federasyonu ile geçiş belgeleri konusunda yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle, yaş sebze ve meyveler sözkonusu ülkeye gemi ve feribotla 
dökme olarak gönderilmektedir. Ancak, sorunun çözümüne yönelik olarak 
Bakanlığımızın her seviyede devam eden girişimleri sonucunda belge konusundaki 
sorunun çözülmesi durumunda bu tür taşımalara gerek kalmayacaktır 

201.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, parti sloganının havaalanlarında kullanılmasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8384) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim 

01.06.2009 

r / * Av. Rıdvan YALÇIN 
Ordu Milletvekili 

Soru: 

Bakanlığınıza yönelttiğim 21.10.2008 tarih ve 6-1032 sayılı soru önergeme 
vermiş olduğunuz cevaplarda 05.05.2009 ile 06.05.2009 -..tarihli genel Kurul 
tutanaklarında görüldüğü glbi"Sayın Yalçın, bu "Durmak yok yola devam." sözcüğü 
doğru, bir havaalanında konmuş idi, bu şu anda kaldırıldı." Ve "bir polemiğin 
oluşmaması için biz bunu kaldırdık" gibi ifadeler kullanmış olmanıza rağmen bu 
sloganların halen hava alanlarından kaldırılmadığına göre, talimatlarınızın ifasında alt 
kadronuzda bir zaafiyetini bulunmaktadır ya da sizden daha yetkili bir. makamca 
tersine emir mi verilmiş dir? Açıklanmasını arz ederim. 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı ^feaatVfi 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/'b*O 
Konu :Ordu Milletvekili Sayın 

Rıdvan YALÇIN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan YALÇIN'ın 7/8384 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1) Cevap formu 

ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN RIDVAN YALÇIN'IN 
7/8384 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU: 

Bakanlığınıza yönelttiğim 21.10.2008 tarih ve 6-1032 sayılı soru önergeme 
vermiş olduğunuz cevaplarda 05.05.2009 ile 06.05.2009 tarihli genel kurul 
tutanaklarında görüldüğü gibi Sayın Yalçın, bu "Durmak yok, yola devam." Sözcüğü 
doğru, bir havaalanında konmuş idi, bu şu anda kaldırıldı." Ve "bir polemiğin 
oluşmaması için biz bunu kaldırdık" gibi ifadeler kullanmış olmanıza rağmen bu 
sloganların halen hava alanlarından kaldırılmadığına göre, talimatlarınızın ifasında 
alt kadronuzda bir zaafiyet mi bulunmaktadır ya da sizden daha yetkili bir makamca 
tersine emir mi verilmişdir? Açıklanmasını arz ederim. 

CEVAP: 
Ulaştırma Bakanlığı, hava, kam, deniz, demiryollarından oluşan tüm ulaşım 

modlannda ve haberleşme sektörüyle vatandaşlarımıza hizmet sunan bir Bakanlıktır. 
"Durmak yok, yola devam" sloganı Bakanlığımız faaliyet alanına uygun olduğu için 
kullanılmıştır. Sözkonusu tanıtım broşürleri havaalanlarından kaldırılmıştır. 
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202.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, durdurulan bir yol yapımına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8385) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02.06.2009 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Muğla ilimiz Ortaca İlçesi çıkışı ile Ula ilçesi Kızılyaka köyü kavşağı arasındaki 
yol yapım faaliyetleri 4 yıldır durdurulmuştur. Bu nedenle bu yolda yüzlerce 
kaza yaşanmış ve bu kazalar sonucunda da onlarca vatandaşımız ağır 
yaralanmalar sonucu sakat kalmışlar, hatta hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu 
bağlamda; 

-4 yıldır yapım faaliyetlerine ara verilen bu yolun yapım çalışmaları ne zaman 
başlayacak ve ne zaman bitirilecektir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 18^^09 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/» b ^ S 
Konu Muğla Milletvekili 

Sayın Metin ERGUN'un 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN'un 7/8385 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1) Cevap formu 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN ERGUN'UN 
7/8385 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Muğla ilimiz Ortaca İlçesi çıkışı ile Ula ilçesi Kızılyaka köyü kavşağı 
arasındaki yol yapım faaliyetleri 4 yıldır durdurulmuştur. Bu nedenle bu yolda 
yüzlerce kaza yaşanmış ve bu kazalar sonucunda da onlarca vatandaşımız ağır 
yaralanmalar sonucu sakat kalmışlar, hatta hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu bağlamda; 

SORU: 

4 yıldır yapım faaliyetlerine ara verilen bu yolun yapım çalışmaları ne zaman 
başlayacak ve ne zaman bitirilecektir? 

CEVAP: 

Muğla-Köyceğiz arası bölünmüş yol çalışmaları sathi kaplamalı olarak önceki 
yıllarda tamamlanmış olup, bu kesimde eksik işlerin tamamlanması için ikmal inşaatı 
ihale edilmiştir. Orta refüj, kavşak düzenlemesi ve hendek çalışması yapılmaktadır. 

Köyceğiz-Ortaca-13. Bölge Hududu arasında 22 km.lik bölünmüş yol yapım 
işi ihale edilmiş olup, bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir. 2009 yılında 
10 km. bölünmüş yolun tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir. 
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203.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Linyitleri İşletmesindeki özel güvenlik 
personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'in cevabı (7/8386) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner 
YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

\/î/vYVV? r 
Mustafa EN( 
Manisa Milletvekili 

Sorular: 

1 -5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun uyarınca Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu bünyesinde görev yapan özel Güvenlik Teşkilatı 
personelinin çalışma izinlerinin 26,06.2009 tarihinde dolacağı belirtilerek TKİ 
Yönetim Kurulu 25.05,2009 tarih, 19/195 sayılı kararla Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğünde görev yapan Özel Güvenlik Personelini kuruma bağlı 
diğer müessese ve işletmelere nakledileceği kararını almıştır. TKİ Yönetim 
Kurulu'nun almış olduğu bu karar sizce ilgili kanunla-çelişmiyormu? 

2- Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin çalışma izinleri 26.06.2009 
tarihinde dolacak ise söz konusu personel kurum içerisinde neden özel güvenlik 
kadrosu ile değerlendirilmektedir? 

3- İlgili Kanuna göre 26.06.2009 tarihinde çalışma izinleri dolacak olan 
özel Güvenlik Personelini kurum içerisinde başka kadrolarda değerlendirilmesi 
ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

4-Kuruma bağlı diğer müdürlüklerde bulunan ve naklen söz konusu 
müdürlüklere atanan özel Güvenlik Personelini ilgili "kanuna göre 
çalıştıramayacağınıza göre böyle bir uygulamayı niçin yapıyorsunuz? 

5- özel Güvenlik Personelinin dağıtılmasına özellikle Ege Linyitleri 
İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden başlanmasının sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02.610- 9.^ 0 6 TEAftflJZ 20Û9 
Konu sYazılı Soru önergesi 

8994 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8386-13958/30297 
sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa ENÖZ'ün, tarafıma tevcih ettiği 7/8386 esas nolu yazılı soru 
önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Taner YILDIZ 
Bakan 

EKLER : 
EK-1 önerge Cevabı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ENÖZ'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/8386) 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
bünyesinde görev yapan özel Güvenlik Teşkilatı personelinin çalışma izinlerinin 26.06.2009 tarihinde 
dolacağı belirtilerek TKİ Yönetim Kurulu 25.05.2009 tarih, 19/195 sayılı kararla Ege Linyitleri 
İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde görev yapan özel Güvenlik Personelinin kuruma bağlı diğer 
müessese ve işletmelere nakledileceği kararını almıştır. TKİ Yönetim Kurulu'nun almış olduğu bu 
karar sizce ilgili kanunla çeiişmiyormu? 

Cevao jı 
Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünde (ELİ) görev yapan özel güvenlik personelinin diğer 
müessese ve işletmelere nakli ile ilgili olarak TKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan söz 
konusu karar, 26.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Kanun çerçevesinde 
hizmetin gereği olarak alınmıştır. 

Sorular 2,3; 
- özel güvenlik Teşkilatı personelinin çalışma izinleri 26.06.2009 tarihinde dolacak ise söz konusu 
personel kurum içerisinde neden özel güvenlik kadrosu ile değerlendirilmektedir? 

• İlgili Kanuna göre 26.06.2009 tarihinde çalışma izinleri dolacak olan özel Güvenlik Personelini 
kurum içerisinde başka kadrolarda değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

Cevaplar 2.3: 
26.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Kanun 5 yıllık geçiş süreci tanımıştır. 
5188 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre 5 yıllık çalışma iznine tabi olan ve TKİ Genel 
Müdürlüğünde yeniden yapılan değerlendirmede sağlık kurulu raporu ile özel güvenlik teşkilatında 
görev yapamayacakları tespit edilen personelin memur unvanlı pozisyonlarına ataması yapılacaktır. 

Diğer taraftan, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde en az lise veya dengi okul mezunu 
olmayanların özel güvenlik teşkilatında silahlı olarak görev yapamayacakları belirtildiğinden 5188 
sayılı Kanunun tanımış olduğu 5 yıllık geçiş süreci sonucunda lise veya dengi okul mezunu altında 
eğitime sahip olan personelin memur unvanlı pozisyonlara atanmaları suretiyle hizmetlerinden 
faydalanılacaktır. 

Sorular 4. S; 
- Kuruma bağlı diğer müdürlüklerde bulunan ve naklen söz konusu müdürlüklere atanan özel Güvenlik 
Personelini ilgili kanuna göre çalıştıramayacağınıza göre böyle bir uygulamayı niçin yapıyorsunuz? 

- özel Güvenlik Personelinin dağıtılmasına özellikle Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
Müdürlüğünden başlanmasının sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 4.5; 
Diğer müessese ve işletmelere ataması yapılacak olan güvenlik personeli 5188 sayılı Kanuna göre 
çalışabilecek niteliklere sahiptir. Atamalar hizmetin gereği olarak söz konusu müdürlükler ve 
işletmelerin, il koordinasyon kurulları tarafından tespit edilen, personel ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik olarak yapılacaktır. TKİ Genel Müdürlüğünün diğer müessese ve işletmelerinde de 5188 sayılı 
Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Yapılan değerlendirmede sağlık kurulu raporu olumsuz çıkan ve eğitim durumu 5188 sayılı Kanunun 
şartlarını taşımayan özel güvenlik personel sayısı en fazla olan işyeri ELİ olduğu için 212 kişilik 
hizmet alımının bu müessesede yapılması yoluna gidilmiştir. 
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204.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, kayıt dışı istihdamın incelenmesine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8387) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS» BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saytn Ömer 
DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim 

01.06.2009 

s?K Av. Rıdvan YALÇIN 
Ordu Milletvekili 

Soru; 

Partiniz hükümetleri döneminde yıllar ve iller 'itibariyle kaç işyeri kaçak işçi 
çalıştırmaktan incelemeye tabii tutulmuştur. Yıllar ve iller itibariyle İncelmeye alınan 
işyeri ve tahakkuk ettirilen ceza miktarları ne kadardır? 

Yapılan incelemelerin kaç adedi re sen kaç adedi şikâyet üzerine yapılmıştır? 
İncelenen işyeri sayısına göre kaytt dışı istihdam oram nedir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.İl.00.00-610- ^°°l 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8387) . p _ „ 

1 5 Twwa 2009 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17/06/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8387-13965/30306 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN'a ait 7/8387 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇÊ R 
Bakan 

EK: 1 yazı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ RIDVAN YALÇIN'IN 7/8387 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLtŞKÎN CEVAP 

Sosyal güvenlikten yoksun çalıştırma hususlarında Bakanlığımız İş Müfettişleri ve 
Sosyal Güvenlik Müfettişlerince iki farklı denetim yapılmaktadır. 

Mevzuat gereği, İş Müfettişlerince yıl içinde gerçekleştirilen denetimlerde sosyal 
güvenlikten yoksun çalıştırmaya rastlanması halinde ilgililer hakkında Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ihbarda bulunulmakta olup, konu ile ilgili idari para cezası önerilmemektedir. 

İş Müfettişlerince tespit edilen sigortasız iş yeri ve işçilere ait veriler aşağıda 
sunulmuştur. 

İşyeri 
Sayısı 
İŞÇ' 
Sayısı 

2002 

4 6 5 

1.302 

2003 

441 

1.764 

2004 

259 

520 

2005 

279 

1.045 

2006 

384 

3.466 

2007 

283 

1.479 

2008 

338 

1.278 

2009 
(Say) 

37 

1.478 

Yine, İş Müfettişlerince işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan 
denetimlere ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. 

YIL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2009* 

GENEL TEFTİŞ 

20.166 
12.773 
12.411 
24.598 
22.142 
15.527 
11.357 

1.814 

KONTROL 
TEFTİŞ 

5.731 
2.776 
1.838 
5.311 
5.067 
2.269 
2.335 

561 

İNCELEME 
TEFTİŞ 

29.885 
33.299 
40.181 
32.460 
33.904 
51.748 
48.765 
19.366 

GENEL 
TOPLAM 

55.782 
48.848 
54.430 
62.369 
61.113 
69.544 
62.457 
21.741 

(•) 2009 yılı ilk 5 ayı 
Öte yandan, Sosyal Güvenlik Müfettişlerince 2002 ve 2008 yılları arasında denetlenen 

işyeri sayısı 180.749, tespit edilen kaçak sigortalı sayısı 12.555, uygulanan idari para cezası 
toplamı 279.308.767 TL'dir. Yapılan denetimlerde kayıtdışı çalıştırıldığı tespit edilen sigortalı 
oranı %6,25'tir. 

205.- izmir Milletvekili Kemal Anadol'un, GAP bölgesindeki çiftçilerin tarımsal sulamada 
kullandığı elektriğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'in cevabı (7/8390) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazıl» olarak yanıtlanması için gerekil işlemin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim. 05.06.2009 

Kemal ANA0OL 
izmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

GAP bölgesinde tarımsal altyapı tesislerinin tamamlanması ye sulama kanallarının 
tamamlanması durumunda; 

1) Bölgedeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amacıyla kullandıkları elektrik sarfiyatının yıllık 
toplam kaç kilovat olacağı öngörülmektedir? 

2) Bu tüketimden dolayı bölge çiftçimizin yıllık toplam elektrik borcunun ne kadar olacağı 
öngörülmektedir? 

3) GAP bölgesindeki çiftçilerimiz 2008 yılında tarımsal sulama amacıyla kullandıkları 
elektrikten dolayı ne kadar borçlanmışlardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Dr. Cevdet YILMAZ) 

Sayı :B.02.0.011/OİCS OT/06/2009 

Konu: Som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 17/6/2009 tarihli jve, 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.0Ö.02-7/8390 -14020/ 30434 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.06.2009 tarih ve 19.06.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-152-12/2619 sayılı yazısı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıyla Başbakanlığa iletilen, ilgi (b)'de kayıtlı yazıyla 
Bakanlığımca cevaplandırılması talep edilen İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'un 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili 
bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

DrXTevdet YILMAZ 
Devlet Bakanı 

EK: Soru önergesine ilişkin cevap 
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Soru 1. Bölgedeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amacıyla kullandıkları elektrik sarfiyatının 
yıllık toplam kaç kilovat olacağı öngörülmektedir? 

Cevap 1. Başkanlığımız tarafından 22.06.2009 tarih ve 776 sayılı yazımıza istinaden TED AŞ 
Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müşavirliğinin B.02.2.TED.0.82.00.03-610.002450 sayılı 
24.06.2009 tarihli yazısı ekinde Tahakkuk ve Tahsilat Müdürlüğü 'nün 
B.02.2.TED.0.85.00.01/610.0634 sayılı 24.06.2009 tarihli yazısında, 
"GAP Bölgesinde tarımsal altyapı tesisleri ve sulama kanalları ile ilgili Başkanlığımızda her 
hangi bir bilgi bulunmadığı için tarımsal altyapı tesislerinin ve sulama kanallarının 
tamamlanması durumunda bölgede ihtiyaç duyulacak elektrik sarfiyatının ne kadar olacağı 
hakkında bir Öngörüde bulunulmamaktadır." Cevabı verilmiştir. 

Ancak ilgili yazıda hazırlanan veriler Tablo 1 'de düzenlenmiştir. Tablo 1 de mevcut Tarımsal 
Sulama abonelerinin 2007-2008 yılı artış oranlan dikkate alınarak yapılan 2009 yılı öngörüsü 
bulunmaktadır. 

Tablo 1. 2007-2008 artış oranına göre 2009 yılı elektrik tüketimi be borç öngörüsü 

II Adı 
Adıyaman 
Batman 
Diyarbakır 
Gaziantep 
Kilis 
Mardin 
Siirt 
Şanlıurfa 
Cırnak 
Toplam 

Tarımsal Tüketim 
Tahakkuku (kWh) 
_ 68.877.951 

15.458.265 
84.857.200 
82.954.618 
9.211.650 

261.926.982 
1.648.348 

592.711.528 
9.818.342 

1.127.464.884 

Tarımsal Vadesi Geçmiş Alacaklar 
Ana Para 

38.894.759,75 
11.459.532.87 
39.712.818,95 
44.862.763,61 
1.064.434,83 

99.799.769.13 
1.476.651,31 

450.129.700,03 
9.093.605,77 

696.494.036,25 

Gecikme Cezası 
26.126.066,92 
16.689.216,66 
32.509.464,24 
27.387.324,62 

174.271.86 
57.787.358,69 
2.323.038.57 

579.038.290.98 
10.534.263.74 

752.569.296,28 

Toplam Alacak 
65.020.826,67 
28.148.749,53 
72.222.283J 9 
72.250.088,23 

1.238.706,69 
157.587.127,82 

3.799.689,88 
1.029.167.991.01 

19.627.869,51 
1.449.063.332,53 

Tablo l'e göre; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve 
Şırnak illerinin 2009 yılında toplam 1.127.464.884 kWh Tarımsal Tüketim Tahakkuku 
öngörülmüştür. 

Soru 2. Bu tüketimden dolayı bölge çiftçimizin yıllık toplam elektrik borcunun ne kadar 
olacağı öngörülmektedir? 

Cevap 2. Cevap 1 de anılan resmi yazı cevabına göre düzenlenen Tablo 1' de, GAP illerine 
ait kayıtlı Tarımsal Sulama abonelerinin 2009 yılı toplam borcu 1.449.063.332,53 TL 
öngörülmüştür. 

Soru 3. GAP Bölgesi'nde ki çiftçilerimiz 2008 yılında tarımsal sulama amacıyla kullandıkları 
elektrikten dolayı ne kadar borçlanmıştır? 

Cevap 3. TEDAŞ dan gelen resmi yazıya göre düzenlen Tablo 2 de, 2008 yılı sonu 
gerçekleşen GAP illerine ait toplam borç 1.239.519.239,82 TL dir. 
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Tablo 2.2008 yılı sonu gerçekleşen tarımsal elektrik tüketimi ve borç 

il Adı 

Adıyaman 
Batman 

Diyarbakır 
Gaziantep 
Kilis 
Mardin 

Siirt 
Şanlıurfa 

Şırnak 

Toplam 

Tarımsal Tüketim 
Tahakkuku (kWh) 

56.132.932 

9.689.185 
79.446.803 
81.874.389 

7.917.865 
197.670.742 

1.453.050 

437.482.801 
6.341.221 

878.008.988 

Tarımsal Vadaesi Geçmiş Alacaklar (TL) 

Ana Para 

32.766.630,86 
11.216.838,35 
29.695.653,29 
33.093.358,27 

714.446,30 
94.527.244,77 

1.413.077,96 
393.633.118,97 

7.560.649.10 
604.621.017,87 

Gecikme Cezası 

20.439.016,66 
12.915.310,57 

17.020.527,66 
17.334.213,36 

122.780,30 
56.144.167,84 

1.829.547,95 
499.788.109,71 

9.304.547,90 

634.898.221,95 

Toplam Alacak 

53.205.647,52 

24.132.148,92 
46.716.180.95 
50.427.571,63 

837.226,60 
150.671.412,61 

3,242.625^91 
893.421.228.68 

16.865.197,00 

1.239.519.239,82 

Ayrıca, konu ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğü İşletme Bakım Daire Başkanlığından alınan 
bilgide 2007 yılı toplam borç Tablo 3 de verilmiştir. 

Tablo 3 de görüldüğü üzere DSİ Bölge Müdürlüklerine bağlı pompaj sulama yapan sulama 
birliklerine ait toplam borç 72.168.087 TL dir. Ancak veriler çiftçi beyanına göre yapıldığından 
resmi değerleri yoktur. 

Tablo 3. DSİ Bölge Müdürlüklerine bağlı pompaj sulamalarına ait borç toplamı 

DSİ B
Ö

LG
E

 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
K.Maraş 
K.Maraş 
K.Maraş 

Ünitenin Adı 

GAP Ş. GÜNÖREN 
Cazibe+Pompaj 

TOPÇU GÜNDAŞ POMPAJ] 
YALINLI ONORTAK POMPAJ 
SEVİMLİ ELVEREN POMPAJ 

YAYLAK POMPAJ 
EVRENPAŞA YAS 
CEYLANPINAR YAS POMPAJ 
KALEALTI 
ÇELİKHAN Cazibe+Pompaj 
GÖKSÜN Cazibe+Pompaj 

Devralan Kurum Örgüt 

GAP Sulama Birliği 
Sulama Birliği 
Sulama Birliği 
Sulama Birliği 
ATATÜRK BARAJI Sul. 
Bir. 
Köy Tüzel Kişiliği 
Sulama Birliği 
Sulama Birliği 
Sulama Birliği 
Sulama Birliği 

TOPLAM 

2007 

Toplam 
(TL) 

1.113.357 
2.292.577 
2.024.095 
2.010.994 

5.315.654 
25.766 
5.548.327 
289.000 
99.001 
159.821 

18.878.591 

ödenen 
Miktar 

(TL) 

500.000 

500.000 

Kalan Borç 
(Ana 

Para+Ceza) 

(TL) 

1.276.663 
2.647.501 
2.366.657 
2.337.158 

5.015.399 
30.570 

6.329.096 
289,000 
99.001 
159.821 

20.550.866 

2007 YILI 
DAHİL 
BORÇ 

TOPLAMİ 
(Ana 

Para+Ceza) 

_IDL_. 
6.162.371 
12.766.671 

15.398.815 
13.403.708 

2.018.007 
2.254.142 
16.895.531 
2.834.000 

185.021 
249.821 

72.168.087 
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206.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik 
borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUÖI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması İçin gerekli işlemin 
yapılmasın» saygılarımla arz ederim. 05.06.2009 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkam/ekili 

1) Marmara bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 
tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? ' 

2) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
3) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
4) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
5) Karadeniz bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıktan kuyularda ve 

tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 
6) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
7) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
8) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
9) Doğu Anadolu bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 

tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 
10) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
11) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
12) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
13) Güneydoğu bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 

tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 
14) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
15) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
16) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
17) Akdeniz bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve tarımsal 

üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 
18) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
19) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
20) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
21) İç Anadolu bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 

tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 
22) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
23) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
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24) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
.ettirilmiştir? 

25) Ege bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve tarımsal 
üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 

26) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 
27) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftçimize dava açılmıştır? 
28) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 

ettirilmiştir? 
29) AKP iktidarının uyguladığı tarım politikaları nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerimizi 

biraz olsun rahatlatmak için elektrik borçlarının ödenmemesinden doğan faizleri kaldırmayı ya da 
binde 1 gibi düşük bir orana çekmeyi, ana borcu ise 36 ay gibi bir vadede taksitle ödeme imkanı 
sunmayı düşünüyor musunuz? 

T.C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-61G7 2 - Q o 3 
Konu : Yazılı Soru önergesi t h TEMMUZ 2009 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

ilgi: a) 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8391-14021/30435 sayılı yazı, 
b) 19.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-152-13/2642 sayılı yazı 

tlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan İzmir Milletvekili Kemal 
ANADOL'a ait 7/8391 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1-Görüş 7/8391 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Kemal ANADOL 

İzmir Milletvekili 
Esas No :7/8391 

Sorti 1) Marmara bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 
tarımsal üretimde kullandıktan elektrikten doğan borçları toplam ne kadardır? 

Soru 2) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 

Soru 3) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 4) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 5) Karadeniz bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda ve 
tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 6) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 

Soru 7) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 8) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 9) Doğu Anadolu bölgesindeki çiftçilerimizin tanmsal sulama amaçlı açtıkları 
kuyularda ve tanmsal üretimde kullandıktan elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 10) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 

Soru 11) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 12) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlarına ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 13) Güneydoğu bölgesindeki çiftçilerimizin tanmsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda 
ve tanmsal üretimde kullandıktan elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 14) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadan faizdir? 

Soru 15) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 16) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 17) Akdeniz bölgesindeki çiftçilerimizin tanmsal sulama amaçlı açtıklan kuyularda ve 
tanmsal üretimde kullandıktan elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 18) Bu borcun ne kadan ana borç, ne kadan faizdir? 
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Soru 19) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 20) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 21) iç Anadolu bölgesindeki çiftçilerimizin tarımsal sulama amaçlı açtıkları kuyularda 
ve tarımsal üretimde kullandıkları elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 22) Bu borcun ne kadarı ana borç, ne kadarı faizdir? 

Soru 23) Bu borçların ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 24) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 25) Ege bölgesindeki çiftçilerimizin tanmsal sulama amaçlı açtıklan kuyularda ve 
tarımsal üretimde kullandıktan elektrikten doğan borçlan toplam ne kadardır? 

Soru 26) Bu borcun ne kadan ana borç, ne kadan faizdir? 

Soru 27) Bu borçlann ödenememesinden dolayı kaç çiftimize dava açılmıştır? 

Soru 28) Bu dava sürecinde çiftçilerimizin borçlanna ne kadar avukatlık ücreti tahakkuk 
ettirilmiştir? 

Soru 29) AKP iktidannın uyguladığı tarım politikaları nedeniyle zor günler yaşayan 
çiftçilerimizi biraz olsun rahatlatmak için elektrik borçlannın ödenmemesinden doğan faizleri 
kaldırmayı ya da binde 1 gibi düşük bir orana çekmeyi, ana borcu ise 36 ay gibi bir vadede 
taksitle ödeme imkanı sunmayı düşünüyor musunuz? 

29 soruva ilişkin olarak T.C. Türkiye Elektrik Dağıtım A.S. Genel Müdflrlflgfi'nden 
alınan cevabi görüş aşağıda ver almaktadır. 

Cevapl-29) Tanmsal Sulama abonelerinin 31.12.2008 tarihi itibariyle TEDAŞ'a olan anapara 
elektrik tüketim borçlan toplam 1.242.505.446.00-TL, aynı tarih itibariyle söz konusu tutara 
işlenmiş olan gecikme cezası tutan toplam 864.368.819.00 -TL'dir. 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA 

BURDUR 

İSPARTA 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

482 

145 

51 

678 

MİKTAR 

TL 

6.541.382,46 

5.106.523,65 

16.677.872,60 

28.325.778,71 

VEKÂLET 

ÜCRETİ/TL 

47.582,89 

39.809,45 

745,45 

88.137,80 

- 7 6 4 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

ÎL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞİRKET 

TOPLAM 

ARAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
13 

13 

MİKTAR 

TL 
1.649.398,97 

1.649.398,97 

VEKALET ÜCRETİ 
TL 

887.459,74 

887.459,74 

AYEDAŞ 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL ANADOLU 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
80 

80 

MİKTAR 

TL 
21.088.62 

21.088,62 

VEKALET ÜCRETİ 

TL 
0,00 

0,00 

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

TARIMSAL SULAMA İLE 

TOPLAM 

MİKTAR 

TL 

VEKALET ÜCRETİ 

TL 

İLGİLİ İCRA TAKİBİ YOK 

0,00 0,00 

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SİVAS 

TOKAT 

YOZGAT 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

31 

42 

362 

435 

MİKTAR 

TL 

841.638,73 

7.969.234,27 

11.253.023,37 

20.063.896,37 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

0,00 

150,40 

190.708,38 

190.858,78 
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ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İCRA TAKİBİ 

ADET 

MİKTAR 

TL 

VEKALET ÜCRETİ 

TL 

TOPLAM 
TARIMSAL SULAMA İLE İLGİLİ İCRA TAKİBİ YOK 

0,00 0,00 

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

DİYARBAKIR 
ŞANLIURFA 
BATMAN 
MARDİN 
SİİRT 

ŞIRNAK 
TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
510 
860 

-
905 
28 
43 

2346 

MİKTAR 

TL 
0,00 
0,00 

0,00 
0.00 
0,00 

0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 
55.036,00 
58.771,93 

-
36.096,05 

0,00 
0,00 

. 150.903,98 

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ELAZIĞ 

BİNGÖL 
MALATYA 

TUNCELİ 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

12 

-
698 

_ 
710 

MİKTAR 

TL 
0,00 

-
0,00 

-
00) 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

1.682,00 

— 
71.662,85 

-
73.344,85 
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GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

ÎL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ÎZMÎR 

MANİSA 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

1099 

785 

1884 

MİKTAR 

TL 

44.224.580,00 

43.758.161,00 

87.982.741,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

0,00 

0,00 

0,00 

GÖKSU ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KAHRAMANMARAŞ 
ADIYAMAN 
TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
28 
23 
51 

MİKTAR 

TL 
0,00 
0,00 
0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 
6.700,00 

0,00 
6.700,00 

MENDERES ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DENİZLİ 

AYDIN 

MUĞLA 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

2 

-
71 

73 

MİKTAR 

TL 

0,00 

120.267,10 

120.267,10 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

0,00 

-
1.408,69 

1408,69 

MERAM ELEKTRİK DAĞİTİM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA 
KARAMAN 

NİĞDE 
NEVŞEHİR 
KIRŞEHİR 
AKSARAY 
TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
1268 

30 
2278 

820 
3 

726 
5125 

MİKTAR 

TL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 
90.666,69 
26.023,87 
61.886,65 
71.598.99 
5.050,42 

84.606,47 
339.833,09 
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OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKİŞEHİR 
AFYONKARAHİSAR 

BİLECİK 
KÜTAHYA 

UŞAK 
TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 
84 
270 
1 
-
31 

386 

MİKTAR 

TL 
3.648.535,41 

2.012.286,37 
30.775,00 

-
178.173,32 

5,869.770,10 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 
390.708,28 

3.636,40 
0,00 

-
21.138,00 

415.482,68 

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA 

GAZİANTEP 

HATAY 

MERSİN 

OSMANİYE 

KİLİS 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

381 

61 

16 

181 

22 

10 

TOPLAM 671 

MİKTAR 

TL 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

75.610,00 

1.583,39 

0,00 

14.652,08 

3.697,24 

17.797,67 

113340,38 

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞİRKET 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

61 
61 

MİKTAR 

TL 
0,00 

0,00 

VEKALET ÜCRETİ 

TL 
37.508,06 

37.508,06 

- 7 6 8 -



T B M M B: 112 4 . 8 . 2009 

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BURSA 

BALIKESİR 
ÇANAKKALE 

YALOVA 

TOPLAM 

ÎCRA TAKİBİ 

ADET 

79 

130 
113 

10 

332 

MİKTAR 

TL 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

35.093,38 

4.181,40 
6.730,27 

1.290,00 

47.295,05 

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 

İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

VAN 

BİTLİS 
HAKKÂRİ 

MUŞ 

TOPLAM 

İCRA TAKİBİ 

ADET 

-

40 
-

40 

MİKTAR 

TL 

-

0,00 
• 

0,00 

VEKALET 

ÜCRETİ/TL 

-

35.093,38 
-

35.093,38 

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
I İCRA TAKİBİ MİKTAR TVEKALET ÜCRETİ 

İL __ 

MÜDÜRLÜĞÜ ADET TL TL 

ŞİRKET 192 ~Ö,ÖÖ~ 6.682,00 

TOPLAM 192 | 0,00 6.682,00 
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü mevzuatında, enerji borçlarına uygulanan 
gecikme eczasını affetme yetkisi bulunmamaktadır. Gecikme cezası borçlarını affetme yetkisi 
Bakanlar Kurulu'na aittir. 

Elektrik borcu bulunan aboneler, bağlı bulundukları İşletmeye müracaat ederek, ödeme 
dönemleri şirketçe belirlenen ve bu dönemlere ait belirlenecek faiz oranı ile birlikte enerji 
borçlarım taksitlendirebilirler. 

TEDAŞ sorumluluk alanı içerisinde bulunan tarımsal sulama abonelerine ait anapara, gecikme 
cezası ve toplam borç bilgileri ise aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

COĞRAFÎ 
BÖLGELER 

GÜNEYDOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESt 

ŞİRKET 
ADI 

1.DİCLE 

İL ADI 

DÎYARBAKIR 
MARDİN 
SİİRT 
ŞANLIURFA 
BATMAN 
ŞIRNAK 

TOPLAM 
20.GÖKSU ADİYAMAN 

MARAŞ 
TOPLAM 

TARIMSAL VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR (2008) 
ANAPARA 

29.695.653,29 
94.527.244,77 
1.413.077,96 
393.633.118,9 
11.216.838,35 
7.560.549,10 
538.046.582,4 
32.765.630,86 
11.456.693,95 
44J23.594.81 

GECİKME 
CEZASİ 
17.020.527,66 
56.144.167J4 

1.829.574,95 
499.788.109,7 
12.915.310,57 
9304.547,90 

597.002.238J 
20.439.016,66 
4.999.192,52 

25.438.209,18 

TOPLAM 
ALACAK 

46.716.180,95 
150.671.412,61 

3.242.652,91 
893.421.228,68 
24.132.148,92 
16.885.197,00 

1.135.048.821,07 
53.205.647,52 
16.456.156,47 
69.661.803,99 

DOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESt 

2. 
VANGÖLÖ 

TOP 

3.ARAS 

BİTLİS 
HAKKARİ 

MUŞ 
VAN 

LAM 
AĞRİ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

KARS 

BAYBURT 

İĞDIR 

ARDAHAN 
TOPLAM 

5.FIRAT 

TOP 

BİNGÖL 
ELAZIĞ 
MALATYA 
TUNCELİ 

LAM 

2.597.871,67 
716,31 

62.514,17 
69.550,75 

2.750.652,90 
29.059,23 

4.419.913,63 

2.400.088,44 

39.664,26 

588.028,76 

6.501,08 

0,00 
7.483.255,40 

9.780,48 
31.173.336,72 

8.186.033,19 
37.497,90 

39.406.648,29 

1.398.623,28 
763,25 

62.673,33 
108.331,93 

1.570391,79 
23.728,65 

3.014.068,66 

693.915,93 

9.368,05 

482.689,89 

675,14 

0,00 
4.224.44632 

1.976,97 
56.854363,33 
2.792.679,34 

489,59 

59.649.509,23 

3.996.494,95 
1.479,56 

145.187,50 
177.882,68 

4321.044,69 
52.787,88 

7.433.982,29 

3.094.004,37 

49.032,31 

1.070.718,65 

7.176,22 

0,00 

11.707.701,72 
11.757,45 

88.027.700,05 
10.978.712,53 

37.978,49 
99.056.157,62 
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COĞRAFÎ 
BÖLGELER 

KARADENİZ 

BÖLGESİ 

ŞİRKET 
ADI 

4.ÇORUH 

İL ADI 

ARTVİN 
GÎRESUN 
GÜMÜŞHANE 

"RİZE 
TRABZON 

TOPLAM 
21.YEŞİLIR 
MAK 

AMASYA 
ÇORUM 
ORDU 
SAMSUN 
SİNOP 

TOPLAM 

BAŞKENT 

KASTAMONU 
ZONGULDAK 
BARTIN 
KARABÜK 

TOPLAM 

TARIMSAL VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR 
(2008) 
ANAPARA 

9.684,97 
10.210,24 

208.120,19 
0,00 

13.477,31 
241.492,71 

6.304.251,80 
854.733,53 

5.214,44 
7.032.032,04 

598.903,95 

14.795.135,76 

522.317,98 
169.193.15 
10.672,21 
54.717.48 

756.900,82 

GECİKME 
CEZASI 

12.054,73 
3.359,83 
3.088,24 

0,00 
4.139,95J 
22.642,75 

2.500.010,39 
71.364,48 

334,92 
1.108.804,96 

182.854,09 

3.863368^4 

287.274,89 
93.056,23 
5.869,72 

30.094,61 
416.295,45 

TOPLAM 
ALACAK 

21.739.70 
13.570,07 

211.208,43 
0,00 

7.617,26 
264.135,46 

8.804.262,19 
926.098,01 

5.549,36 
8.140.836,70 

781.758,04 

18.858.504,30 

809.592,87 
262.249,38 

16.541,93 
84.812,09 

1.173.196,27 

İÇANADOLU 

BÖLGESİ 

MERAM 

KIRŞEHİR 
NEVŞEHİR 

AKSARAY 
KONYA 

KARAMAN 

TOPLAM 

BAŞKENT 

ÇAMLIBEL 

ANKARA 

KIRIKKALE 

ÇANKIRI 

SİVAS 

TOKAT 

YOZGAT 

TOPLAM 

1.899.967,31 
96.049.526,78 
64.054.692,26 
21.735.118,47 

118.206.893,28 
32.831.493.07 

334.777.691,17 
28.841.934,94 

377.331,39 

82.559,57 

1.755.302,58 

1.835.598,96 

15.460.438,51 

19.052340,05 

274.047,64 
7.525.623,68 

29.404.572,37 
3.194.460,72 

33.960.362,20 
984.944,79 

75344.011,40 
15.863.064,22 

207.532,26 

45.407,76 

210.821,56 

600.581,85 

4.002.115,06 

4.813.518,57 

2.174.014,95 
103.575.150,46 
93.459.264,63 
24.929.579.19 

152.167.255,48 

33.816.437,86 

4İÖm70~2,S7 
44.704.999,16 

584.863,65 

127.967,33 

1.966.124,24 

2.437.180,81 

19.462.553,57 

23.865.858,62 
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COĞRAFİ 
BÖLGELER 

AKDENİZ 

BÖLGESİ 

EGE 

BÖLGESİ 

ŞİRKET 
ADİ 

7. 
TOROSLAR 

İL ADI 

ADANA 
GAZİANTEP 
HATAY 
MERSİN 
OSMANİYE 

KİLİS 
TOPLAM 

10. 
AKDENİZ 

ANTALYA 
BURDUR 
İSPARTA 

TOPLAM 

16 
OSMANGA 
Zl 

AFYON 
BİLECİK 
ESKİŞEHİR 
KÜTAHYA 
UŞAK 

TOPLAM 
11. 
GEDİZ 

İZMİR 
MANtSA 

TOPLAM 

TARIMSAL VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR (2008) 
ANAPARA 

6.823.277,00 
33.093.358,27 
80.827.641,93 
6.312.914,17 
1.214.552,25 

714.446,30 
128.986.189,92 

2.851.863,11 
3.086.920,50 

13.017.014,35 

18.955.797,96 

12.299.803,80 
156.551,07 

3.056.812,30 
251.278,54 
359.130,99 

16.123.576,70 
41.774.473,68 
32.244.585,90 
74.019.059,58 

GECİKME 
CEZASI 

5.026.076,00 
17.334.213,36 
31.387.257.39 

1.594.246,87 
196.918,91 

122.780,30 
55.661.492,83 

875.088.92 
712.853,43 

4.051.988,24 

5.639.930,59 

2.060.272,43 
15.340,26 

758.784,73 
62.257,70 
98.636,90 

2.995.292,02 
10.949.547,84 
8.492.913,97 

19.442.461,81 

TOPLAM 
ALACAK 

11.849.353,00 
50.427.571,63 

112.214.899,32 
7.907.161,04 
1.411.471,16 

837.226.60 
154.647.682,75 

3.726.952,03 
3.799.773,93 

17.069.002,59 

24.595.728,55 

14.360.076,23 
171.891,33 

3.815.597,03 
313.536,24 
457.767,89 

19.118.868,72 
52.724.021,52 
40.737.499,87 
93.461.52U9 

MARMARA 

BÖLGESİ 

GI 

12. 
ULUDAĞ 

BALIKESİR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
YALOVA 

TOPLAM 

13. 
TRAKYA 

3.242.015,28 
0,00 

409.145,01 
74.737,80 

3.725.898,09 

EDİRNE 
KIRKLARE 
Ll 
TEKİRDAĞ 

TOPLAM 

14. 
ANADOLU 

TOF 
15. 

SAKARYA 

İSTANBUL 
ANADOLU 

LAM 
SAKARYA 
BOLU 
DÜZCE 
KOCAELİ 

TOPLAM 
17. 1 BOĞAZİÇİ 
BOĞAZİÇİ | 

TOPLAM 
:NEL TOPLA» i 

10.418.505,11 
158.088,11 

318.710,94 
10.895304,16 

10.123,70 

10.123,70 
573.070,02 
54.481,21 
7.634,31 

159.958,79 
795.14433 

2.256,01 

2.256,01 
7.237.948.313,32 

708.067,29 
0,00 

130.529,40 
56.142,42 

894.739,11 

2.073.659,63 
14.881,62 

70.426,82 
2.158.968,07 

600,25 

600,25 
102.399,29 

4.939,14 
1.664,94 

62.718,74 
171.722,11 

856,64 

856,84 
5.219.340.947,89 

3.950.082,57 
0,00 

539.674,41 
130.880,22 

4.620.637,20 

12.492.164,74 
172.969,73 

389.137,76 
13.054.272,23 

10.723,95 

10.723,95 
675.469,31 
59.420,35 
9.299,25 

222.677,53 
966.866,44 

3.112,85 

3.112,85 
12.457.289.281,21 
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207.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, TOKİ'nin İzmir 'deki bir projesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/8394) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIM 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Izmir-Kadifekale'deki heyelan bölgesinde tehlike içinde yaşayan 1100 aile için, 
TOKİ tarafından 2007 Ağustos ayında teslim edilmek üzere Uzundere'de konutlar 
yapılmıştır. Tehlike oluşturulan evleri yıkılarak tahliye edilen ailelere, kendilerine 
tahsis edilen TOKİ konutlarına taşınıncaya kadar, Konak Kaymakamlığınca kira 
yardımı yapılmaktaydı. 

Ancak TOKİ, belirlenen sürenin bitmesinin üzerinden 2 yıla yakın bir süre 
geçmesine ve 2008 Temmuz ayında kuralar da çekilmiş olmasına karşın, müteahhitle 
sorunlar yaşadığı ve eksik imalatlar nedeniyle, konutları B.elediye'ye ve dolayısıyla 
hak sahiplerine teslim etmemektedir. Bu arada Konak Kaymakamlığı da, kendilerine 
tahsis edilen ve kuraları çekilen TOKİ konutlarına taşınmadıklartğerekçesiyle, birkaç 
aydan beri kira yardımı yapmamaktadır. 

Yani heyelan bölgesindeki evlerinden tahliye edilen ve zaten dar gelirli olan 
vatandaşlar, iki arada bir derede kalmışlardır. TOKİ, Konutları 2,yıldan beri hak 
sahiplerine teslim etmemekte ve Konak Kaymakamlığı da, kuraları çekilmiş konutlara 
taşınmadıkları gerekçesiyle kira yardımı yapmamaktadır. 

1- Bu ne biçim iş? Kadifekale'deki heyelan bölgesinden tahliye edilen 
vatandaşlar, TOKİ ile müteahhit arasındaki anlaşmazlığın kurbanı mı olacaklar? 
TOKİ, konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edecek? 

2- TOKİ'nin, konutları teslim etmediği bilindiği halde, Konak Kaymakamlığı kira 
yardımını neden kesti? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/lvV2-
Konu :Soru önergesi 

03 TEM 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ :17/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8394-14033/30447 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Ahmet ERStN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8394 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ceı 
Devlet Bal 

Başbakan Y 

Ek-Soru önergesi Cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8394 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : İzmir-Kadifekale'deki heyelan bölgesinde tehlike içinde yaşayan 1.100 aile 
için, TOKİ tarafından 2007 Ağustos ayında teslim edilmek üzere 
Uzundere'de konutlar yapılmıştır. Tehlike oluşturulan evleri yıkılarak 
tahliye edilen ailelere, kendilerine tahsis edilen TOKİ konutlarına 
taşınıncaya kadar, Konak Kaymakamlığınca kira yardımı yapılmaktaydı. 
Ancak TOKİ, belirlenen sürenin bitmesinin üzerinden 2 yıla yakın bir süre 
geçmesine ve 2008 Temmuz ayında kuralar da çekilmiş olmasına karşın, 
müteahhitle sorunlar yaşadığı ve eksik imalatlar nedeniyle, konutları 
Belediyeye ve dolayısıyla hak sahiplerine teslim etmemektedir. Bu arada 
Konak Kaymakamlığı da, kendilerine tahsis edilen ve kuraları çekilen TOKİ 
konutlarına taşınmadıklari gerekçesiyle, birkaç aydan beri kira yardımı 
yapmamaktadır. 

Yani heyelan bölgesindeki evlerinden tahliye edilen ve zaten dar gelirli olan 
vatandaşlar, iki arada bir derede kalmışlardır. TOKİ, konutları 2 yıldan beri 
hak sahiplerine teslim etmemekte ve Konak Kaymakamlığı da, kuralan 
çekilmiş konutlara taşınmadıkları gerekçesiyle kira yardımı yapmamaktadır. 
Bu ne biçim iş? Kadife kale'deki heyelan bölgesinden tahliye edilen 
vatandaşlar, TOKİ ile müteahhit arasındaki anlaşmazlığın kurbanı mı 
olacaklar? TOKİ, konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edecek? 
TOKİ'nin, konutları teslim etmediği bilindiği halde, Konak Kaymakamlığı 
kira yardımını neden kesti? 

CEVAP : TOKÎ, 58. Hükümetin başlattığı Acil Eylem Planının Sosyal Politikalar başlığı 
altında yer alan hedefleri doğrultusunda, planlı kentleşmenin sağlanması 
amacıyla, belediyelerimizle işbirliği içerisinde bir Kentsel Dönüşüm Programı 
hazırlamıştır. 
TOKİ, 2003 yılında başlattığı planlı kentleşme ve konut atağı ve anılan Kentsel 
Dönüşüm Programı doğrultusunda, gecekondu sorununun çözümüne yönelik 
olarak, merkezi hükümetin desteği ve yerel yönetimlerle işbirliğiyle, vatandaşı da 
mağdur etmeden, bugüne kadar görülmemiş hızda ve kapsamda bir çalışma 
başlatmıştır. 
Sözkonusu Kentsel Dönüşüm Programı çerçevesinde, 12.05.2004 tarih ve 25460 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5162 sayılı Kanun kapsamda; îzmir 
Uzundere'de üretimi planlanan 3.080 adet konutun yapım işine ilişkin, TOKİ ile 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve tzmir Konak Belediye Başkanlığı 
arasında 04.02.2005 tarihli tzmir Konak Kentsel Yenileme (Gecekondu 
Dönüşüm) Projesine dair bir Protokol imzalanmıştır. 
04.02.2005 tarihli tzmir Konak Kentsel Yenileme Protokolünün 10'nuncu 
maddesine dayanılarak da, TOKİ ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında 02.06.2008 tarihli İzmir Konak Kentsel Yenileme Projesine İlişkin Ek 
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Protokol imzalanmıştır. Anılan Ek Protokol'ün 2'nci ve 5'inci maddelerine göre 
izmir Büyükşehir Belediyesi, İdareden satın alacağı toplam 1.764 adet konut 
karşılığında 53.261.819,00.-TL borçlanmıştır. 02.06.2008 tarihli Ek Protokol'ün 
5'inci maddesinde belirtilen, izmir Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin 
idare lehine bahsi geçen borç tutarını teminat altına almak için 1. derece 1. sırada 
ipotek verilmesine ilişkin olarak, Belediye tarafından sunulan taşınmazların 
değerlendirme raporunu yapmak amacıyla Komisyon teşekkül etmiştir. 

Anılan 02.06.2008 tarihli Ek Protokol kapsamında, görevlendirilen Komisyon 
tarafından yapılan 5 adet taşınmaza ait Değerleme Raporu Belediye tarafından 
idareye gönderilmiştir. Sözkonusu 5 adet taşınmaza ait Değerleme Raporuna göre; 

• izmir ili, Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 3640 ada, 1 parselde kayıtlı 
izmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazın değeri: 
19.683.841,00.- TL, 

• izmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 parselde kayıtlı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazın değeri: 
10.474.492,00.-TL, 

• izmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi, 7393 ada, 3 parselde kayıtlı 
671 m2 yüzölçümlü izmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 
taşınmazın değeri: 8.489.672,69.-TL, 

• İzmir ili, Konak İlçesi, Hatuniye Mahallesi, 7341 ada, 1 parselde kayıtlı 
4915 m2 yüzölçümlü 2206.14/4915 hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetinde bulunan taşınmazın değeri: 20.767.906,59.-TL , 

• izmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, 7502 ada, 15 parselde kayıtlı 
815 m2 yüzölçümlü 379.55/815 hissesi izmir Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetinde bulunan taşınmazın değeri: 4.953.768,27.-TL, 

olmak üzere, 
-> Değerleme Raporunun Toplam Bedeli = 64.369.680,55.-TL'dir. 

Anılan 02.06.2008 tarihli Ek Protokol'ün 5'inci maddesinde belirlenen 
53.261.819,00.-TL borcun, yine aynı Ek Protokol'ün 6'ncı maddesindeki; 
"Peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan bakiye taksit ödemeleri karşılığı olarak; 
kalan borcun %50 fazlası karşılığında Büyükşehir, TOKİ tarafından kabul 
edilecek ve değerleme raporu Büyükşehir tarafından yaptırılan Büyükşehire ait 
gayrlmenkullleri TOKİ lehine 1. derece, 1. sırada ipotek verecektir.Söz konusu 
ipotek işlemleri esnasında doğacak her türlü masraflar ile ipotek 
verilecekgayrimenkullere ilişkin değerleme raporu masrafları Büyükşehir 
tarafından karşılanacaktır." ifadesi kapsamında, izmir Büyükşehir Belediyesince 
İdareden satın alınacak konut bedellerinin toplamının %50 fazlası karşılığı olan 
79.892.728,50.-TL bedelli taşınmazların İdare lehine ipotek verilmesi 
gerekmektedir. Ancak, Aralık 2008 tarihli Değerleme Raporunun toplam bedeli 
64.369.680,55.-TL'dir. 

Bu bağlamda, TOKİ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde 
sürdürülen ve son aşamaya gelen İzmir Konak Kentsel Yenileme Projesinin bir an 
önce tamamlanabilmesi ve izmir Büyükşehir Belediyesinin 02.06.2008 tarihli Ek 
Protokol gereğince İdareye yapacağı ödemelerin başlatılabilmesi için bahse konu 
ipotek işlemi için gerekli bedel mukabili arsanın temin edilemediği ve buna göre 

- 7 7 6 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

ipotek işlemi için gerekli 79.892.728,50.-TL ile 64.369.680,55.-TL arasındaki 
bedel kadar ilave arsa önerilmesi gerektiği Belediye'ye bildirilmiştir. İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin sözkonusu yazıya istinaden idareye ilettiği yazıda ilave 
fark bedeline esas ipotek olarak gösterilebilecek Belediye mülkiyetinde uygun 
arsa bulunmadığı, toplam borcun %50 fazlası tutarındaki teminat oranının 
Değerleme Raporundaki bedele denk gelecek şekilde indirilerek, yeniden 
düzenleme yapılması talep edilmiştir. 
Bu doğrultuda, TOKÎ ile tzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde 
sürdürülen ve son aşamaya gelen tzmir Konak Kentsel Yenileme Projesinin bir an 
önce tamamlanabilmesi ve tzmir Büyükşehir Belediyesinin 02.06.2008 tarihli Ek 
Protokol gereğince İdaremize yapacağı ödemelerin başlatılabilmesi için bahse 
konu ipotek işleminin borcun %50 fazlası yerine %20 fazlası oranında yapılması 
ve proje kapsamında hak sahiplerine konutların tahsis edilebilmesi için sözkonusu 
64.369.680,55.-TL bedelli Aralık 2008 tarihli Değerleme Raporu İdarece uygun 
bulunarak, onaylanmıştır. Buna göre 02.06.2008 tarihli Ek Protokol çerçevesinde 
tzmir Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde bulunan iş ve işlemlere en kısa 
zamanda başlanılarak, idareye bilgi verilmesi için Belediye'ye 06.01.2009 tarihli 
bir yazı gönderilmiştir. 
Buna göre, 02.06.2008 tarihli Ek Protokol gereğince, Proje kapsamında hak 
sahiplerine konutların tahsis edilebilmesi için anılan Ek Protokol'de belirtilen 
tzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının borcuna istinaden tamamı Belediye 
mülkiyetinde bulunan sözkonusu taşınmazlar üzerine 64.369.680,55.-TL 180 ay 
vadeli olarak bakiye borcu her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki altı aylık 
dönemdeki memur maaş artışı oranında arttırılacak şekilde faizli olarak, îdare 
lehine 1. derecede 1. sırada ipotek işlemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. 
Ancak, İdarenin yaptığı yazışmalara bugüne kadar henüz bir cevap alınamadığı 
gibi, edinilen bilgiye göre Belediye, halihazırda ipotek işlemlerini de 
sonuçlandıramamıştır. 
Diğer taraftan, izmir Konak Kentsel Yenileme Projesi kapsamında TOKİ 
tarafından İzmir Uzundere'de yaptırılan 3.080 adet konut toplam 4 bölgede 
bulunmakta olup, 4 adet yüklenici firma çalışmaktadır. 3 bölgede iskan ruhsatlan 
alınmış, 1 bölgede ise çalışmalar devam etmektedir. Toplu konut alanına kalıcı 
enerji getirmek için yürütülen çalışmalar son aşamaya gelmiştir. ENH imalatları 
tamamlanarak, enerji alınmasını takiben altyapı tesisleri hizmete alınacak ve 
konutların teslim çalışmalarına başlanacaktır. Konutların, 2009 yılı Temmuz 
Ağustos aylarında teslim edilmesi planlanmaktadır. 
Ayrıca, gerek 04.02.2005 tarihli tzmir Konak Kentsel Yenileme Protokolü ve 
gerekse 02.06.2008 tarihli tzmir Konak Kentsel Yenileme Projesine ilişkin Ek 
Protokol'de, afete maruz bölgede yaşayan hak sahiplerine kira yardımı yapılması 
hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, TOKİ'nin, hak 
sahiplerine yapıldığı ifade edilen kira yardımıyla ilgili bir herhangi bir 
yükümlülüğü ve sorumluluğu sözkonusu değildir. Dolayısıyla, soru önergesine 
konu Konak Kaymakamlığının yapmış olduğu kira yardımı ve sonrasında da kira 
yardımının kesilmesi hususunda idarenin bir bilgisi bulunmamaktadır. 
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208.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya 'nın, izmit Körfezindeki sanayi yoğunluğuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8395) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Hikmet ERplîCAYA 
Kocaeli Mnletvekilh 

İzmit Körfez'i bulunduğu konum itibari ile sanayi merkezli bir yoğunluğu olan 
körfezdir. Körfezde bulunan liman ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdiği zararlar sık 
sık kamuoyu tarafından dile getirilmektedir. Bu nedenle körfezde yapılacak yeni sanayi 
bölgelerinin yararından çok başta denizimiz olmak üzere körfeze daba da zarar vereceği 
yadsınamaz bir gerçektir. 

Soru 1- tzmit Körfez'i Şirintepe Plajyolu bölgesinde yapılması düşünülen bir liman 
projesi var mıdır? Planlanan proje var ise ilgili bakanlıklar tarafından gerekli fizibilite 
çalışmaları yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? 

Soru 2- Zaten yoğun olan İzmit Körfez'i sanayi yoğunluğunun daha da artırılmasının 
gerekçeleri nelerdir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Şayi :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01//b«* 16 Temmuz 2009 
Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın 

Hikmet ERENKAYA'nın 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi:: a) TBMM Başkanlıgı'mn 17.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.O t.O.GNS.0.10.00.02-
7/8395-14054/30536 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-152-17/2638 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Hikmet ERENKAYA tararından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/8395 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

' ^ ^ B i n a l i YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

EK: 
1) Cevap formu 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN HİKMET ERENKAYA'NIN 
7/8395 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

îzmit Körfez' i bulunduğu konum itibari ile sanayi merkezli bir yoğunluğu 
olan körfezdir. Körfezde bulunan liman ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdiği 
zararlar sık sık kamuoyu tarafından dile getirilmektedir. Bu nedenle körfezde 
yapılacak yeni sanayi bölgelerinin yararından çok başta denizimiz olmak üzere 
körfeze daha da zarar vereceği yadsınamaz bir gerçektir. 

SORULAR: 

1-îzmit Körfez'i Şirintepe Plajyolu bölgesinde yapılması düşünülen bir 
liman projesi var mıdır? Planlanan proje var ise ilgili bakanlıklar tarafından 
gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? 

2-Zaten yoğun olan îzmit Körfez'i sanayi yoğunluğunun daha da 
artırılmasının gerekçeleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

İzmit Körfezi, Şirintepe Plajyolu bölgesinde Bakanlığımızın, yapılması 
planlanan herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 

öte yandan, kıyı şeridinde özel sektör tarafından yapılması planlanan projeler, 
yatırıma başlamadan önce Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşlerine de başvurmak suretiyle çevresel açıdan değerlendirmesi 
yapıldıktan ve İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Bütünsel (Kıyı ve Geri Sahası) Planı 
çerçevesinde izinleri alındıktan sonra inşa edilebilmektedir. 

İmar planları onaylanmış, ÇED işlemleri tamamlanmış ve Maliye 
Bakanlığından ön izin almış özel sektör projeleri, Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel 
Müdürlüğünce mühendislik açısından 3348 no.lu Kanunun 9. Maddesi uyarınca 
incelenerek, uygun bulunması halinde onaylanmaktadır. 
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209.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da ikinci bir üniversite açılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8399) 

08/06/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim, 

Yılmaz TANKUT 
' MHP Adana Milletvel 

Türkiye'nin en büyük illeri arasında ön sıralarda yer alan Adana'da ikinci bir üniversite 
kurulmasına yönelik çalışmaların, Hükümetiniz ve bağlı kurumlar ile Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Adana Milletvekillerinin ilgisizliği ve bürokratik engeller yüzünden kesintiye uğramasından dolayı 
Adana kamuoyu ve Adana'ya ikinci bir üniversite kazandırarak hizmet etmek isteyenler büyük 
üzüntü içerisine düşmüşlerdir. 

Kentimizin önemli çalışmalarına imza atan, kentimizin ticari faaliyetlerine öncülük eden, 
ekonomik istikrarına yönelik çaba gösteren Adana Ticaret Odası'nın eğitim alanındaki boşluğu da 
doldurmak üzere bu yönde attığı adımlar ne yazık ki yanda kalmıştır. Adana Ticaret Odası (ATO) 
yetkililerinin kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, ATO Adana Vakıf Üniversitesi'nin kurulmasıyla 
ilgili üç yıl önce başlatılan çalışmalarda bir ilerleme sağlanamamış; bu durum değerli 
girişimcilerimizi büyük bir hayal kırıklığına itmiştir. 

ATO Başkanının açıklamasında, bütün girişimlere rağmen üniversite için henüz yer tahsisinin 
bile yapılamadığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı'na yapılan başvurulardan da sonuç alınamadığı, Adana Milletvekillerininde 

. gerekli ilgi ve desteği esirgediği ifade edilmektedir. Dahası, aynı açıklamadaki "Bu çalışmanın 
hedefine ulaşmamasında siyaset ve kasıt olduğu yönündeki iddiaları düşünmek istemedikleri" 
şeklindeki bir cümle de oldukça dikkat çekmektedir. 

Kentimizin ikinci bir üniversiteye olan ihtiyacı oldukça güçlü şekilde hissedilmektedir. Bu 
ihtiyaca binaen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile sivil toplum örgütlerinden 
açık destek alan girişimin, İlgili Bakanlıklardan, Hükümetinizin tasarrufundaki kurumlardan ve 
milletvekillerinizden gerekli ilgiyi görmemesi, değerli hemşehrilerimizi ve dolayısıyla bizleri 
ziyadesiyle üzmüştür. 
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Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Adana'da yukarıda sayılan sorun ve şikâyetlerden haberdar mısınız? 

2- Bu girişimin kesintiye uğramasının en önemli nedenleri nelerdir? 

3- Adana'nm hemen yanıbaşında Mersin ve Gaziantep'te 2.nci Vakıf Üniversitesi olduğu 
halde, Adana gibi metropol bir ilimizde Vakıf Üniversitesi kurma teşebbüsünün bürokratik engellerle 
zaafıyete uğratılması ve savsaklanması Adana ilimize yapılan bir haksızlık değil midir? 

4- Bu girişimin önündeki engelleri kaldırmak ve hızla sonuçlanması hususunda bir çalışma 
yapılacak mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ tft[ % 211 f/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8399-14072/30554 sayılı yazı, 
b) 19.06.2009 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-152-21/2634 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Saym Yılmaz TANKUT'un, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırıl
masını tensip ettiği "Adana'da ikinci bir üniversite açılmasına ilişkin" îlgi (b) yazı eki 7/8399 
esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre; Adana'da söz konusu vakıf 
üniversitesinin kurulmasına ilişkin olarak, anılan Bakanlığa intikal etmiş herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Aynı konuda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde de herhangi 
bir girişimde bulunulmamıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca da, 03.07.2009 tarihli ve B.30.0.HKM. 
06.03.001/4314-19443 sayılı yazıyla; Adana ilinde vakıf Üniversitesi kurulması için 
Kurullarına herhangi bir teklif dosyasının intikal etmediği beyan edilmektedir. >*\ 

Bilgilerinize arz ederim. n I \ 

Millî Eğitim Bakanı 
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210.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, taşınmaz iadesi talep eden cemaat 
vakıflarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'in 
cevabı (7/8401) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.06.2009 

Süleyman 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

20.02.2008 tarihinde TBMM'de kabul e<filen'573?'Sâyılı Vakıflar Kanunu'nun Geçici 
7. maddesi aşağıdadır: 

GEÇİCİ MADDE 7- Cemaat vakıflarının; 
a) 1936 Beyannamelerinde kayıtlı olup, halen tasarruflarında bulunan nam-t müstear veya 

nam-ı mevhumlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, *-•'•.'> t 
b) 1936 Beyannamesinden sonra cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat 

vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle halen; 
Hazine veya Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler veya bağışlayanlar adına tapuda kayıtlı 
olan taşınmazlar, 

Tapu kayıtlanndaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren onsekiz ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından 
sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescilleri yapılır. 

1- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20.02.2008 tarihinde kabul edilmesinden sonra, tapu 
sicil müdürlükleri kanalıyla cemaat vakıfları adına tescil edilen taşınmaz bulunmakta 
mıdır? 

2- Kanunun kabul edilmesinin ardından, kendilerine taşınmaz verilmesi için müracaatta 
bulunan vakıf sayısı ne kadardır? 

3- Varsa, bu vakıfların kaç tanesinin başvurusu kabul edilmiştir? 
4- Başvuru yapan vakıfların talep ettikleri taşınmazların toplam değeri ne kadardır? 
5- Azınlık vakıflarının talep ettikleri taşınmazların bugünkü durumu, yapılanması ne 

şekildedir? 
6- Taşınmazların azınlık vakıflarına devredilmesi halinde, şu an bu taşınmazları kullanan, 

işleten, satın alan muhataplar için nasıl bir tedbir alınmıştır? 
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T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI V E B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Sayı : B .02 .0 .002 /031 /0 -1^ Jl 1/06/2009 

Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2009 tarihli ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-152-23/2611 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKÎN tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/8401 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Vakıflar -Genel MUdUrlügU'nden alınan 26.06.2009 tarihli ve 
B.02.1.VGM.0.12.01.303.99-5828/9658 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent A R I N Ç 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı , 

Ek: Cevabi yazı 

T.C 
• BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B .02 .1 .VGM.0 .12 .01 .303 .99-5828 / 9 6 5 8 ? / / i f . /2009 

Konu : Soru önergesi . 

DEVLET BAKANLIÖI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Saym Bülent ARINÇ) 

ilgi: 23.06.2009 tarih ve B.02.0.002/031/0252 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen. Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKtN'in 
7/8401 esas numaralı soru önergesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet T A N Y Ö I Z A Ç 
Genel Müdür V. 

EK: 
- önerge soru ve cevapları 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 
7/8401 SAYILI SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

SORULAR: 

1. 5737 sayılı Kanun'un 20.02.2008 tarihinde kabul edilmesinden soma, tapu sicil 
müdürlükleri kanalıyla cemaat vakıfları adına tescil edilen taşınmaz bulunmakta mıdır? 

2. Kanunun kabul edilmesinin ardından, kendilerine taşınmaz verilmesi için müracaatta 
bulunan vakıf sayısı ne kadardır? 

3. Varsa bu vakıfların kaç tanesinin başvurusu kabul edilmiştir. 

4. Başvuru yapan vakıfların talep ettikleri taşınmazların toplam değeri ne kadardır? 

5. Azınlık vakıflarının talep ettikleri taşınmazların bugünkü durumu, yapılanması ne 
şekildedir? 

6. Taşınmazların azınlık vakıflarına devredilmesi halinde, şu an bu taşınmazların kullanan, 
işleten satm alan muhataplar için nasıl bir tedbir alınmıştır. 

CEVAP: 

27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5737 sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 7. maddesi hükümleri çerçevesinde cemaat 
vakıftan adına tescil edilen taşınmaz bulunmamaktadır. 

Başvuru süresi 27.02.2008 tarihinde başlamış olup, 18 aylık süre 27.08.2009 tarihinde 
sona erecektir. 
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211.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, kat irtifaklı ve iskânsızyapılarla ilgili düzenleme 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı (7/8404) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir'in yazılı olarak 
cevaplandırması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği üzere, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu*nda 5711 sayılı kanunla yapılan değişiklik 
gereği 28 Kasım 2009'a kadar kat irtifaklı tapuların kat mülkiyetine çevrilmesi 
gerekmektedir. Emlak vergisi tahsilatını arttırmak amacıyla yürürlüğe sokulan bu uygulama 
bağlamında, kat mülkiyetine dönüştürülmeden İskan izni verilen arsaların sorun teşkil ettiği 
görülmektedir. Arsalar üzerinde bağımsız yüzlerce bölüm olmasına karşın envanterlerin 
güncellenmemesi belediyelerin de vergi tahsilatım gerektiği gibi yapamamasına yol 
açmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için düşünülen anılan dönüştürmenin isabetli 
olduğu açıkken bazı noktalar uygulama zafiyetinin doğabileceğini göstermektedir, öncelikle, 
yapı kullanım izin(iskan) belgesi, Kadastro Müdürlüğünce verilen cins tahsisi-değişiklik 
beyannamesi ve zorunlu deprem sigortasına ilişkin yapılacak ödemeler(döner sermaye ücreti» 
geçiş parası, harç vb.) özellikle dar gelirli vatandaşı düşündürmektedir. Buna ek olarak, iskan . 
almamış olanlar için bu tür bir uygulamanın ve bu uygulamanın tamamlayıcısı konumundaki 
1000 TL'lik ceza yaptırımının öngörülmemesi de uygulamanın bir diğer, zayıf tarafı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ' '• ' 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Kat irtifaklı yapıların kat mülkiyetli yapılara dönüştürülmesine ilişkin prosedür 'ortak 
başvuru şarü* getirmekte ve uygulamada bu şartın ciddi sıkıntılara gebe olduğu 
görülmektedir. Hem vergi tahsilatım hedeflendiği üzere arttırma yolunda hem 
vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma yolunda 'bireysel başvuru olanağı'nın 
getirilmesi düşünülmemekte midir? Düşünülmemekte ise, ortak başvuru üzerinde 
ısrarla durulmasının gerekçesi nedir? 

2) İlgili düzenleme uyarınca, İskam olmayan yapılar için öngörülen herhangi bir 
düzenleme mevcut mudur? Iskansız yapılar için müteahhitin/evin projesi gibi eski 
binalar açısından bulunması oldukça güç belgelerin istendiği bilgisinde doğruluk payı 
var mıdır? Şayet varsa, bunun uygulamayı sekteye uğratacağı düşünülmemekte midir? 

3) En son 1964'te yapılan iskan affinın bir benzerinin yapılması gündeminizde midir? 
Bakanlığınızın iskan affina bakışı ana hatlarıyla hangi çerçevededir? 

4) Bu uygulamanın vatandaşa(masraf) ve idareye(personel) yükleyeceği maliyete ilişkin 
kalemler nelerdir? öngörülen kanuni zaman kısıü göz önünde bulundurulunca gerek 
vatandaş gerek idare açısından uygulamanın hayata geçirilebilirliğinden bahsetmek 
mümkün müdür? Bu yolda, bugüne dek kaç dönüştürme işlemi 
gerçekleştirilebilmiştir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.21.00.610//Z#6 
Konu : İzmir Milletvekili 

AbdurrezzakERTEN'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN'in, T.B.M.M. 7/8404 Esas sayılı yazılı soru önergesi 
jncelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

£ K l 
Cevap Yazısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ABDURREZZAK ERTENİN 

T.B.M.M. 7/8404 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Bilindiği üzere, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda 5711 sayılı kanunla yapılan değişiklik 
gereği 28 Kasım 2009'a kadar kat irtifaklı tapuların kat mülkiyetine çevrilmesi 
gerekmektedir. Emlak vergisi tahsilatını arttırmak amacıyla yürürlüğe sokulan bu uygulama 
bağlamında, kat mülkiyetine dönüştürülmeden iskan izni verilen arsaların sorun teşkil ettiği 
görülmektedir. Arsalar üzerinde bağımsız yüzlerce bölüm olmasına karşın envanterlerin 
güncellenmemesi belediyelerin de vergi tahsilatını gerektiği gibi yapamamasına yol 
açmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için düşünülen anılan dönüştürmenin isabetli olduğu 
açıkken bazı noktalar uygulama zafiyetinin doğabileceğini göstermektedir, öncelikle, yapı kullanım 
izin (iskan) belgesi, Kadastro Müdürlüğünce verilen cins tahsisi-değişiklik beyannamesi ve zorunlu 
deprem sigortasına ilişkin yapılacak ödemeler(döner sermaye ücreti, geçiş parası, harç vb.) özellikle 
dar gelirli vatandaşı düşündürmektedir. Buna ek olarak, iskan almamış olanlar için bu tür bir 
uygulamanın ve bu uygulamanın tamamlayıcısı konumundaki 1000 TL'lik ceza yaptırımının 
öngörülmemesi de uygulamanın bir diğer zayıf tarafi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Kat irtifaklı yapıların kat mülkiyetli yapılara dönüştürülmesine ilişkin prosedür 'ortak 
başvuru şartı' getirmekte ve uygulamada bu şartın ciddi sıkıntılara gebe olduğu 
görülmektedir. Hem vergi tahsilatım hedeflendiği üzere arttırma yolunda hem 
vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma yolunda 'bireysel başvuru olanağı'nın 
getirilmesi düşünülmemekte midir? Düşünülmemekte ise, ortak başvuru üzerinde 
ısrarla durulmasının gerekçesi nedir? 

2) İlgili düzenleme uyarınca, iskanı olmayan yapılar için öngörülen herhangi 'bir 
düzenleme mevcut mudur? İskansız yapılar için müteahhidin/evin projesi gibi eski 

- binalar açısından bulunması oldukça güç belgelerin istendiği bilgisinde doğruluk payı 
var mıdır? Şayet varsa, bunun uygulamayı sekteye uğratacağı düşünülmemekte midir? 

3) En son 1964'te yapılan iskan affının bir benzerinin yapılması gündeminizde midir? 
Bakanlığınızın iskan affına bakışı ana hatlarıyla hangi çerçevededir? 

4) Bu uygulamanın vatandaşa(masraf) ve idareye(personel) yükleyeceği maliyete ilişkin 
kalemler nelerdir? öngörülen kanuni zaman kısıtı göz önünde bulundurulunca gerek 
vatandaş gerek idare açısından uygulamanın hayata geçirilebilirliğinden bahsetmek 
mümkün müdür? Bu yolda, bugüne dek kaç dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilmiştir? 
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CEVAPLAR: 

••' , 1- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, TBMM Genel 
Kurulunda 23.06.2009 tarihinde kabul edilmiştir. 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasuıa İlişkin 5912 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 ncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir. 

"Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı 
kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine 
resen çevrilir. Bu işlem arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile 
dahi gerçekleştirilebilir." 

2- Kat mülkiyeti işleminin yapılabilmesi için öncelikle, kat mülkiyeti kurulmak istenilen 
binanın tamamının yapı kullanma izninin bulunması gerekmekte olup, yapı kullanma izni 
alınmayan (iskana açılmayan) bir binada kat mülkiyeti kurulması söz konusu değildir. 

Bir yapımn inşasına başlayabilmek için yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tüm mevzuat 
hükümlerine göre projelerinin hazırlanarak onaylanıp, ruhsat alınması gerekmektedir. Ruhsat 
alınarak inşasına başlanılan yapının kullanılabilmesi için de yine mevzuat hükümlerinde belirtilen 
süre içerisinde denetimli olarak tamamlanıp, mevcut onaylı projelerine, fen ve sağlık kurallarına 
uygun yapıldığının tespit edilerek, yapı kullanma izninin alınması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili 
Kanun ve Yönetmelik hükümleri dahilinde hazırlanan, yapıya ilişkin ruhsata esas onaylı proje, 
hesap, rapor vb. dokümanlarla birlikte diğer tüm bilgi ve belgelerin, ilgili idaresince ruhsat 
dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Yapı ruhsatı bulunan ancak henüz iskan izni alınmayan yapıların, 3194 sayılı İmar 
Kanununun 29'ncu maddesi uyarınca süresi içerisinde tamamlanması ve aynı Kanunun 30'ncu 
maddesi uyarınca yapı kullanma izni alınması gerektiğinden, süresi içerisinde yapı kullanma izni 
alınmayan yapılar ruhsatsız duruma düşmekte, ruhsatsız yapılara yapı kullanma izni verilebilmesi 
için de yeniden ruhsat alınması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapı kullanma izni alınmadığı için 
ruhsatsız duruma düşen ve bu nedenle de yeniden ruhsat alınması gereken yapılara ise, yeniden 
ruhsat alındığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. 

Şayet, yapı mevcut durumu itibariyle, yeniden ruhsat düzenleneceği tarihte yürürlükte 
bulunan tüm mevzuat hükümlerine uygunsa ve yapımn ruhsata esas projeleri ruhsat dosyasında ve 
yapı sahibinde bulunamıyorsa, ilgili meslek odaları vasıtasıyla proje müelliflerine ulaşılarak, proje 
müelliflerinden bu projeler temin edilebilir. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda, gerek onaylı 
projelerin gerekse proje müelliflerinin bulunamaması ve bulunamadığının ilgili kurum, kuruluş ve 
meslek odalarınca yazılı olarak bildirilmesi durumunda ise, mevcut yapımn halihazırdaki durumu 
itibariyle, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dikkate alınarak projelerinin yeniden 
hazırlanması, ruhsat ve akabinde yapı kullanma izni verilerek, sonrasında kat mülkiyeti işleminin 
yapılması mümkündür. 

3- Bakanlığımızın şu an itibariyle yeni bir af Yasasıyla ilgili herhangi bir çalışması 
bulunmamaktadır. 

Bakanlığımız, plan ve mevzuat hükümlerine uygun kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla, 
gerekli yasal düzenlemeyi yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamakla yetkili kılınmıştır. 
Bakanlığımızca çıkartılan mevzuatlarda, planlı ya da plansız yapılaşma koşulları dikkate ahnarajç, 
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yapılaşmalar hedeflenmiştir. 
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Mevzuata aykırı yapılaşmalarla ilgili çıkarılan afların caydırıcılığı ortadan kaldırmamakla 
birlikte vatandaşı benzer uygulamaları tekrarlama konusunda cesaretlendirdiği, mevzuata uygun 
işlem yapanların ise devlete olan inandırıcılığını zedelediği düşünülmektedir. Dolayısıyla, fen ve 
sağlık kurallarına uygun olmayan yapıların legal hale getirilmesine yönelik bu tür uygulamaların, 
yapılan tüm çalışmaları olumsuz etkilediği ve yarardan çok zarar getirdiği kanaatine varılmıştır. 

4- 5912 sayılı Kanunun 4'ncü maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
geçici 1 'nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve 
üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip 
ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu 
idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dahil başkaca hiçbir belge 
aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir." 

Bu uygulamanın maliyetine ilişkin herhangi bir veri elimizde bulunmamaktadır. Bu güne 
kadar yapılan kat irtifakından kat mülkiyetine geçişle ilgili yapılan dönüştürme işlem sayışma 
ilişkin olarak sayısal istatistikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.. 

TÜRKİYE GENELİNDE 24.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE KAT MÜLKİYETİ VE KAT 
İRTİFAKINA İLİŞKİN TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ 

YULAR 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Toplam 

KAT İRTİFAKI SAYISI 

21.804 
21.721 
23.977 
25.346 
19.500 
19.453 
13.102 
12.997 
24.569 
22.232 
28.368 
41.221 
42.108 
40.624 
8.57T 

365.596 

KAT MÜLKİYETİ SAYISI 

10.967 
12.416 
12.137 
12.315 
10.049 
12.652 
9.722 
8.181 

21.766 
13.933 
19.824 
23.640 
16.776 

. 21.556 
7.586 

213.520 
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212.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan 'in, YDK'nın İller Bankası raporundaki bulgulara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8405) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. V . 

Selçuk AYHAN 
izmir Milletvekili 

İller Bankası, yerel yönetimlere ve yerel yönetimlerin kurdukları yada kuracakları ve 
ortak oldukları birliklere, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, çağdaş bir 
kentleşmenin ve yaşam alanlarının düzenlenmesinin yaşama geçirilmesi amacıyla, 
"harita, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, imar planı, kanalizasyon ve yapım 
işleri ile ilgili yatırımlarının planlanması" gibi konularda destek olmaktadır. İller 
Bankası kuruluş yasasından kaynaklanan bu görevini kredi verme, aracılık yapma ve 
yatırım yapma şeklinde yerine getirmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, 1 Aralık 2006 tarihinde Başbakanlığa gönderilen "İller Bankası 
Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı" ile İller Bankası'nı tasfiye süreci 
başlatılmıştır. Bu tasarı ile AKP hükümeti, İller Banka'sını hem de bedelsiz olarak 
Hazineye devretmeyi planlarken diğer yandan Bankanın kamu kurumu niteliklerinden 
uzaklaştırılmasını ve piyasa şartlarında çalıştırılmasını öngörmektedir. 

AKP hükümeti İller. Bankasını tasfiye etme çalışmalarını yürütürken, öte yandan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)'da, İller Bankası 2007 Yılı Raporu'nda 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın "uygulamalarının mevzuata aykırı olduğunu" ortaya 
çıkarmıştır. 

Ulusal basınımızda "Usulsüz Talimat Desteği" başlığı ile yer alan haberde; "bazı 
belediye ve su idarelerinin yasal paylardın 25-30 kat üstünde kredilendirildikleri" ve 
bazı "Belediyelerin İller Bankası'na olan borçlarının ödenmesinin bakanlık talimatıyla 
engellendiğime yer verilmiştir. 

YDK raporunda; "Bankanın gerek mevcut faiz, kredilendirme ve tahsilat 
uygulamalarının sürdürülmesi, gerekse bakanlık talimatı ile belediye paylarından arızi 
de olsa kredi borçlarının kesilmemesi yolundaki uygulamalar, bankanın mali yapısını 
olumsuz etkileyerek altyapı tesislerindeki finansman darboğazını arttıracaktır." 
İfadesine yer verilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- YDK Raporunda, "bazı belediye ve su idarelerinin yasal paylarının 25-30 kat 
üstünde kredilendirildikleri"ne yer verilmektedir. Bu belediyeler ve su idareleri 
hangileridir ve kullandırılan kredi miktarı nedir? 

2- Habere göre, YDK Raporunda, Belediyelerin İller Bankası'na olan borçlarının 
ödenmesinin bakanlık talimatıyla engellendiğime yer verilmektedir. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı'nın söz konusu talimatı, Bankanın kredi verme, aracılık 
yapma ve yatırım yapma gibi görevlerine ne ölçüde olumsuz etki yapmıştır? 

3- Bakanlığın söz konusu talimatı doğrultusunda, hangi belediyeler ve bağlı 
birlikleri borç ödemesinde bulunmamıştır? 

- 7 9 1 -
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.21.00.610//'Z^ 23/7/2009 
Konu : İzmir Milletvekili 

Selçuk AYHAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Selçuk AYHAN'ın, T.B.M.M. 7/8405 Esas sayılı yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 
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İZMÎR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN SELÇUK AYHAN'IN 

T.B.M.M. 7/8405 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

İller Bankası, yerel yönetimlere ve yerel yönetimlerin kurdukları yada kuracakları ve ortak 
oldukları birliklere, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, çağdaş bir kentleşmenin ve 
yaşam alanlarının düzenlenmesinin yaşama geçirilmesi amacıyla, "harita, içme suyu, jeolojik ve 
jeoteknik hizmetler, imar planı, kanalizasyon ve yapım işleri ile ilgili yatırımlarının planlanması" 
gibi konularda destek olmaktadır, tiler Bankası kuruluş yasasından kaynaklanan bu görevini kredi 
verme, aracılık yapma ve yatırım yapma şeklinde yerine getirmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, 1 Aralık 2006 tarihinde Başbakanlığa gönderilen "İller Bankası 
Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı" ile İller Bankası'm tasfiye süreci başlatılmıştır. Bu 
tasan ile AKP hükümeti, İller Banka'sını hem de bedelsiz olarak Hazineye devretmeyi planlarken 
diğer yandan Bankanın kamu kurumu niteliklerinden uzaklaştırılmasını ve piyasa şartlarında 
çalıştırılmasını öngörmektedir. 

AKP hükümeti İller Bankasını tasfiye etme çalışmalarım yürütürken, öte yandan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)'da, İller Bankası 2007 Yılı Raporu'nda 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın "uygulamalarının mevzuata aykırı olduğunu" ortaya 
çıkarmıştır. 

Ulusal basınımızda "Usulsüz Talimat Desteği" başlığı ile yer alan haberde; "bazı belediye 
ve su idarelerinin yasal paylarının 25-30 kat üstünde kredilendirildikleri" ve bazı "Belediyelerin 
İller Bankası'na olan borçlarının ödenmesinin bakanlık talimatıyla engellendiğine" yer verilmiştir. 

YDK raporunda; "Bankanın gerek mevcut faiz, kredilendirme ve tahsilat uygulamalarının 
sürdürülmesi, gerekse bakanlık talimatı ile belediye paylarından arızi de olsa kredi borçlarının 
kesilmemesi yolundaki uygulamalar, bankanın mali yapışım olumsuz etkileyerek altyapı 
tesislerindeki finansman darboğazım arttıracaktır." İfadesine yer verilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- YDK Raporunda, "bazı belediye ve su idarelerinin yasal paylarının 25-30 kat 
üstünde kredilendirildikleri"ne yer verilmektedir. Bu belediyeler ve su idareleri 
hangileridir ve kullandırılan kredi miktarı nedir? 

2- Habere göre, YDK Raporunda, Belediyelerin İller. Bankası'na olan borçlarının 
ödenmesinin bakanlık talimatıyla engellendiğine yer verilmektedir. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı'nın söz konusu talimatı, Bankanın kredi verme, aracılık 
yapma ve yatırım yapma gibi görevlerine ne ölçüde olumsuz etki yapmıştır? 

3- Bakanlığın söz konusu talimatı doğrultusunda, hangi belediyeler ye bağh 
birlikleri borç ödemesinde bulunmamıştır? 
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CEVAPLAR: 

1- İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 199Ö'lı yularda içme suyu, kanalizasyon ve arıtma 
tesisi gibi altyapı yapım işlerinde belediyenin kredi geri ödeme kabiliyetine bakmaksızın yatırım 
programlan ile projelerin ihalesini yaparak yatırımları başlatmakta idi. 

O günün koşullarında ihtiyaçlar ön planda tutularak, çevre ve sağlık faktörleri yörenin 
stratejik önemi, turistik yöre olması gibi hususlarda dikkate alınmak suretiyle altyapı, projelerinin 
yapımına başlanmıştır. Altyapı yatırımları bilindiği üzere uzun vadeli yatırımlardır. Devam eden iş 
belli bir noktaya geldikten sonra bitirmeden çekilme imkanı yoktur. 2003 yılı öncesi ihale 
mevzuatına göre yürütülen bu işler, yarım bırakıldığı takdirde o güne kadar harcanan tüm paranın 
boşa gitmesine sebep olacaktır. Bu nedenle tiler Bankası, eski ihale mevzuatına göre yapımı 
devam eden ve belli bir seviyeye gelen altyapı projelerim mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeyi 
hedeflemiş ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ihalesi olan bu işlerde belediyenin kredibilitesine 
bakmadan finansmanını temin etmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede 2003 yılından itibaren İller 
Bankası Genel Müdürlüğünün yatırım programına daha önceki yıllarda giren ve yarım kalan 
işlerin tamamlanmasına ağulık verilmiş ve büyük branda tamamlanmıştır. 2003 yılında yürürlüğe 
giren 4734 Sayılı Kamu thale Kanunundan önce ihalesi yapılmış bu işlerden 2009 yılı 
programında 1 adet içme suyu (Şenbolluk/ORDU) 4 adet kanalizasyon (Uşak, Ünye, Ordu, 
Kuşadası, Giresun) işleri devam etmekte olup, diğer işler tamamlanmıştır. 

iller Bankası Genel Müdürlüğü, 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu'nun geçici 3.maddesi; 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediyeler 
Kanunu'nun geçici 5.maddesi ve 2008 tarihinde yürürlüğe giren îl Özel İdareleri ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun'un 7. maddesi gereğince, bu 
paylardan %60'ını ilgili idarelere göndermekte, %40'ını ise ilgili idarenin vadesi gelmiş borçlarına 
mahsup etmektedir. 2007/11723 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlann 
devlete olan borçlan ve uzlaşma borçlarına karşılık yapılacak kesinti oram %25 olarak 
belirlenmiştir. Bu durumda İller Bankası Genel Müdürlüğü Belediyelerin yasal paylarından 
yapacağı kesinti oram %15 e inmiştir. 

Belediyelerin yasal paylarından Bankaya olan borçlanna karşılık olarak yapılacak kesinti 
oranlanndaki azalmalar nedeniyle uzun yıllar önce açılan kredilerin vadelerinde tahsil 
edilememesi ve devam eden yatırımların tamamlanması amacıyla bu idarelere mecburen yeni 
kredi kullandınlması sonucunda, söz konusu idarelere kullandırılan krediler yasal paylannın çok 
üzerine çıkmıştır. . 

Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdarelerinin İller Bankasına olan kredi borçlarının 
yasal paylarmm çok üzerine çıkması ise; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre 
Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren ilçe ilk kademe belediyelerinin su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresine devri nedeniyle, bu belediyelerin 
su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili İller Bankası Genel Müdürlüğüne olan borçlarının Su ve 
Kanalizasyon idarelerince üstlenilmesinden kaynaklanmaktadır. 

iller Bankası 2007 yılından itibaren, kanunla belirlenen yasal paylardan borçlara karşılık 
yapılabilen kesinti oranının sınırlı olmasını dikkate alarakjbelediyelerin yasal paylan dışındaki 
mali kapasitelerinin de değerlendirildiği, yasal paylar dışında kredi dönüşü fçin tahsis edilmiş içme 
suyu, kira, otopark, terminal ve benzeri diğer gelirlerin dikkate alındığı "Teminat Hesabı" 
karşılığında kredi açılması uygulamasına geçmiştir. 
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Belediyelerin ve Su Kanal İdarelerinin Bankamızdan aldığı krediler ve borçlan ile ilgili 
mali bilgiler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nuri 73. üncü maddesi hükümleri gereğince 'Ticari 
Sır' niteliğinde bulunduğundan verilememektedir. 

2-3 Hükümetimizce 2004 yılından itibaren yaz aylarında 3 veya 4 ay süre ile İller Bankası 
Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı'nca gönderilen belediye paylarından bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarına olan borçlar ile İller Bankası sermaye taahhüdü için yapılan ortaklık payı kesintisi 
dahil yatırım kredilerine ait tüm borçların mahsup edilmeksizin (hiç kesinti yapılmadan) 
belediyelere gönderilmesi uygulaması yapılmaktadır. Kamuoyunda Bakanlık talimatı olarak ifade 
edilen bu uygulama hükümet politikası olup, bütün belediyelere ayırım yapılmaksızın 
uygulanmaktadır. 

Söz konusu uygulamanın amacı; belediye faaliyetlerinin ve buna bağlı harcamaların yoğun 
olduğu yaz aylarında belediyelerimize mali imkan sağlamaktır. Diğer yönden ise belediye 
borçlarının geri ödenme süresi uzamakta ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün mali yapısı ile 
yaürım faaliyetleri olumsuz etkilenmektedir. 

213.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Bahreyn 'in ülkemizde toprak kiraladığı bilgisine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı (7/8406) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 10.06.2009 

Giresun Milletvekili J>~ 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

23 Mayıs 2009 tarihli, 8632 sayılı, "The Economist" dergisinin "Outsaurcing's third 

wave" adlı makalesinde, Bahreyn'in Türkiye de 500 milyon dolar karşılığında toprak 

kiraladığı yer almıştır. 

1) Bu açıklama doğru mudur? 

2) Doğruysa kiraya verilen toprak nerede bulunmaktadır? 

3) Neden kamuoyuna konu hakkında bilgilendirme yapılmamıştır? 

4) Neden bu konu Meclis gündeminde yer almamıştır? . 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.21.00.610//2-tf':?~ 2<*./3^2009 
Konu :Giresun Milletvekili 

Murat ÖZKAN'ın 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: T.B.M.M. Başkanlığının 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/8406 
Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK : 
Cevap Yazısı 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MURAT ÖZKAN'IN 

T.B.M.M. 7/8406 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE AİT 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

23 Mayıs 2009 tarihli, 8632 sayılı, "The Economist" dergisinin "Outsourcing's third wave" 
adlı makalesinde, Bahreyn'in Türkiye de 500 milyon dolar karşılığında toprak kiraladığı yer 
almıştır. 

1 -Bu açıklama doğru mudur? 
2-Doğruysa kiraya verilen toprak nerede bulunmaktadır? 
3-Neden kamuoyuna konu hakkında bilgilendirme yapılmamıştır? 
4-Neden bu konu Meclis gündeminde yer almamıştır? 

CEVAP: 

Kira sözleşmeleri kişisel bir hak olup, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 
bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz 
ve sınırlı ayni hak edinim taleplerinin düzenlendiği 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesi 
kapsamında değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletler ile her alanda ilişkilerini belirleyen ve yürütmeye 
yetkili olan Dışişleri Bakanhğı'nın talebi üzerine Ankara ili, Çankaya ilçesi, Oran Diplomatik 
Site'de 25010 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, temsilcilik binası olarak kullanılmak amacıyla 
Bahreyn Krallığı adına tescil edilmiş olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün arşivlerinde 
bunun haricinde her hangi bir kayda rastlanmamıştır. 
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214.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'in, çiftçilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8407) 

04.06.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,Sayın Ömer DİNÇER 
tararından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

V _ Ahmet ORHAN.. 
MHP Manisa Milletvekili 

İnsan var olduğundan bu yana kendisini yoksulluğa iten, geleceğini tehdit eden 
olaylardan koruma duygu ve çabası içinde olmuştur. Bireyin karşılaşacağı sorunlar 
hastalık, sakatlık, yaşlılık gibi sadece bireye has olabileceği gibi; yoksulluk sorunu ve 
güven arayışı gibi tüm toplumu ilgilendiren nitelikte de olabilmektedir. Bu durum da 
tehlikeyle karşılaşan ve yoksulluğa düşen bireye, asgari bir güvence sağlamak, sosyal 
güvenliğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Bu ana nedenler ile tek çatı altında birleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal 
güvenlikte bürokrasiyi bitirmek, bu alanda yaşanan bir takım suistimalleri ve varsa haksız 
ödemeleri ortadan kaldırmak, kuruma teknoloji ve sürat kazandırmak amaçlan ile tek çatı 
aranda birleştirilmiştir. Bu birleştirilmeden bir çok sıkıntı ve mağduriyetler doğmuştur. Bu 
mağdur olan kesimden biri de Türk çiftçisidir. 

2926 sayılı; tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlarla ilgili kanunun uygulama 
tebliğlerinde değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin uygulanması ile ilgili olarak 
çiftçilerimiz geçmiş yıllarda yatırmış oldukları primleri gösterir tarım bağ- kur sigortalılık 
belgeleri, müstahsil makbuzları, tarım bağ-kur giriş bildirgelerinin bulunmasına ve ilgili 
kuruma bildirilmesine rağmen kayıtlarda bulunamamakta, arşivlerde tespitlerde sorunlar 
yaşanmakta, uygulanan emeklilik ve geriye dönük borçların düzenlenmesi ile ilgili olarak 
büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. 
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Hal böyle iken; 

1- Türk çiftçisinin ödeme ve emeklilik işlemlerinin bürokratik işleyiş açısından 
azaltılmasını düşünüyormusumız? 

2- Türk çifçisinin SGK' na başvurup; öncesi bir dönem sigortalılık belgesi bulunan ve 
pirimlerinin bir kısmı yatmış sonrası çeşitli sebebler ile devam edilememiş olup, 
son yıllarda sunulan imkanlardan arşivlerinizdeki karışık kayıtların olması ve 
bulunamayan kayıtlar nedeni ile kayıtlı çiftçilerimize sunulan imkanlardan 
istifâdesi için nasıl bir çözüm düşünmektesiniz? Bu mağduriyeti ne zaman 
gidermeyi düşünüyorsunuz? 

3- Yeniden yapılandırma ve borçlanma imkanı tanınması gündeminizde var mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610//44/ 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/8407) 07tao2009 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17/06/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN'a ait 7/8407 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DÎNÇEjR 
Bakan 

N - 4 k » - - ^ _ 

EK: 1 yazı 

- 7 9 8 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

MANİSA MİLLETVEKİLİ AHMET ORHAN'IN 7/8407 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak tarımsal faaliyette 
bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı 
alt bendine göre sigortalı sayılmaktadırlar. 

5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlar için tarımsal faaliyetleri kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya 
kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde 
bildirilmemesi halinde ise, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren sigortalı hak ve 
yükümlülüğü başlatılmakta olup, bildirim yükümlülüğü öncelikle kayıtlı oldukları ziraat odası 
veya il/ilçe tarım müdürlüklerine verilmiştir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt 
bendi kapsamında tarımsal faaliyet gösteren sigortalıların ödeyecekleri prim miktarı, bu 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas asgari günlük kazancın 30 katı olarak 
belirlenmiştir. Ancak, anılan Kanunda yapılan geçici düzenlemeyle, bu sigortalıların sisteme 
dahil edilmelerinin teşvik edilmesi amacıyla ödenecek prim miktarı başlangıçta "prime esas 
günlük kazancın 30 katı yerine, Kanunun yürürlüğe girdiği yıl olan 2008 yılı için "prime esas 
günlük kazancın 15 katı ve devam eden yıllar için de birer puan artırılmak kaydıyla 
uygulanması" öngörülerek, bu kapsamda olan sigortalılardan 15 yıllık süreç içerisinde daha az 
miktarda prim alınması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan; tarım işi yaptıkları halde mülga 2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
göre Kuruma kayıt ve tescili yapılamamış çiftçilerin, sattıkları ürün bedellerinden yapılan 
tevkifat belgeleri ile yazılı talepte bulunmaları halinde, söz konusu talepleri tescil için irade 
beyanı olarak değerlendirilmekte ve tevkifat tutarının Kurum hesaplarına, bildirimin ise 
Kurum kayıtlarına intikal etmesi koşuluyla sigortalılıkları tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden 
aybaşı itibarıyla başlatılmaktadır. Yine bu Kanun kapsamında sigortalı olması gerektiği halde 
kayıt ve tescilleri yapılmadan vefat eden müteveffa sigortalıların ve vefat etmeden önce 
sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılan çiftçi hak sahiplerinin de talepte bulunmaları 
halinde tevkifata istinaden müteveffanın kayıt ve tescili yapılmaktadır. 

Tarım sigortalılarının iş ve işlemlerinin sağlıklı ve zamanında yapılması konusunda 
her türlü tedbir alınarak, bu konuda birimlerimize gerekli talimatlar verilmiştir. 

15/05/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna 
eklenen geçici 24 üncü madde hükmü gereğince, 506 sayılı Kanun ile takip edilen prim 
borçlan ile 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların 
31/03/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde yazılı olarak başvurulması kaydıyla, bu 
maddede belirtilen şartlarda peşin veya yirmi dört aya kadar eşit taksitler halinde ödeme 
imkanı sağlanmış, 19/8/2008 tarih, 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5797 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 25 inci maddede bu madde ile 
geçici 24 üncü madde kapsamına giren borçlan yapılandınlamayan işveren ve sigortalıların 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak Kuruma 
başvurmalan halinde bu maddede belirtilen şartlar ile 12 aya kadar taksitle ödeme imkanı 
sağlanmıştır. 

Prim borçlarının yeniden yapılandınlması konusunda herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. 
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215.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, emeklilerin ekonomik ve sosyal durumlarının 
iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8408) 

O4.06.2009 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın Ömer DİNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

(\ S™ *-"^hmetORHAN / 
MHP Manisa"Milletteki: ekili 

Emeklilerimiz almış oldukları ortalama 500-6OO TL. maaşla, bu kötü ekonomik koşullar 
içerisinde, bırakın yıllarca ülkesi için çalıştığı emeğini verdiği yıllarının bir parça tadını 
çıkarmak ve yorgunluğunu atmak istemek bir yana, yaşamsal zorunlu ihtiyaçlarını bile 
karşılayamaz bir durum içerisinde yaşam mücadelesi vermektedirler. * 

Emekliler bankalardan aldıkları kredilerle kötü olan durumları bitme noktasına gelmiştir. 
Ülkemizin sahip olduğu sosyal birliktelik ve yardımlaşma hasletleri ile yakınlarının 
yardımları ile ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Emekli maaşlarına yapılan zamlar günümüz 
kötü ekonomik şartlar içerisinde komik rakamlar olarak ellerine geçmekte ve süratle 
erimektedir. Emeklilerimizin durumu öyle bir hal almıştır ki doğal gaz, elektirik ve su 
faturalarını bile ödeyemez haldedirler. 

Emekli vatandaşlarımızın yaşamlarını düzenlemek amacı ile; 

1-Emeklilerimizin maaşlarını ilerlemiş olan yaşlarda daha medeni yaşayabilmeleri ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirmek için maaşlarında artış ve maaş düzenlemeleri 
düşünülmekte midir? 

2-Emeklilerimizin sosyal yaşantısı içerisinde sağlık, sosyo-kültürel v e ulaşım 
alanlarında kolaylıklar sağlanacak uygulamalar araştırılmakta mıdır ? 

3-Bu araştırmalar yapılıyor ise nelerdir ve ne zaman uygulamaya konacaktır? 

4-Ayrıca Bag^Kur, SSK, Emekli Sandığı kökenli emekliler arasındaki emekli 
maaşlarındaki farkları ortadan kaldırmak için çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.1 1.00.00-610-t"*50 ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7/8408) 

1 5 ı«™«w 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 17/06/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN'a ait 7/8408 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇE» 
Bakan EK : 1 yazı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ AHMET ORHAN'IN 7/8408 ESAS NO'LU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 01/01/2000 tarihinde 
yürürlüğe giren 16 ncı maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 ve 1479 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, gelir ve aylıkların bir önceki ayda gerçekleşen TÜFE 
oranı kadar her ay artırılması öngörülmüştür. 01/01/2000 tarihinden 2002 yılı sonuna kadar 
gelir ve aylıklar aylık TÜFE oranlarında artırılmış, 2003 yılından itibaren ise aylık TÜFE 
oranlarındaki artış yerine 2003 yılında sosyal destek ödemesi, 2004 ve daha sonraki yıllarda 
da oransal artışlarla gelir ve aylıklar artırılmıştır. 

Bu çerçevede; 
2003 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve 

aylıklar, 15/01/2003 tarih, 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4784 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık 
Almakta Olanlara Sosyal Destek ödemesi Yapılması Hakkındaki Kanun" gereği Bakanlar 
Kurulunun 15/01/2003 tarih, 2003/5146 sayılı Karan ile Kurum emekli, dul ve yetimlerine 
genel bütçeden karşılanmak üzere 2003 yılında ödenecek olan aylık ve gelirlere ilave olarak 
sosyal destek ödemesi (SDÖ) yapılması öngörülmüş, 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre gelir 
ve aylık alanlara 75 TL, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ödenen aylıklara ise 1 ila 12 nci 
basamaktan aylık alanlara 100 TL, 13 ila 24 üncü basamaktan aylık alanlara 75 TL'yi 
tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi verilmiştir. 

2004 yılında, 5073 sayılı Kanunla 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde bakiye sosyal 
destek ödemeleri gelir ve aylıklara ilave edilerek 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminde %10, 
2004 Temmuz ödeme döneminde %10 oranında, 

- 2005 yılında, 5282 sayılı Kanunla 2004 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla dosya 
bazında ödenmesi gereken miktar esas alınarak, 200 TL ve altında gelir ve aylık alanlara 2005 
yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %8, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 
itibaren %8, 200 TL ile 318 TL arasında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme 
döneminden itibaren %7, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren %7, 318 TL ve 
üzerinde aylık ve gelir alanlara 2005 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren %6, 2005 yılı 
Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren %6 oranında, 

2006 yılında, 5454 sayılı Kanunla 2006 yılı Ocak ve Temmuz aylan ödeme 
dönemlerinde %3 oranında, 

2007 yılında, 5565 sayılı Kanunla 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %5, 
2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE artış oranı 
olan %3,87 oranında, 

2008 yılında, 5724 sayılı Kanunla 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren %2, 
2008 yılı Temmuz ayı Ödeme döneminden itibaren ilk altı ayda gerçekleşen TÜFE oranı olan 
%6'ya %1,2 ilave edilmek suretiyle %7,2 oranında, 

gelir ve aylıklar artırılmıştır. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında; bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz 
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim 
oranı kadar artın larak ödeneceği belirtilmiştir. 

2009 yılında ilk altı aylık dönem için 2008 yılının ikinci altıncı ayında gerçekleşen 
TÜFE oranı olan %3.84 oranında gelir ve aylıklar artınlarak, Ocak ayı ödeme döneminden 
itibaren ödenmektedir. 
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5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun "Emekli Aylığı" başlıklı 41 inci maddesi; 
"a) Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel 
Kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır. 

b) Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, (a) fıkrasına göre tespit edilen 
rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak 
tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara %75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl 
için %1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı 
için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %rinin 1/12'si emekli aylığına ayrıca 
eklenir. 

Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malûllük aylıklarında emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıklarının %100'ünü geçemez. Vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu 
tahdit uygulanmaz." hükmünü, 

Yine aynı Kanunun Ek 70 inci maddesi; 
"Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan, 
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, 
b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240'ına,' 
- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda %200'üne, 
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda %180'ine, 
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %150'sine, 
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda %130'una, 
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %70'ine, 
- Diğerlerinde %40'ına, 

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. 
Birinci fıkradaki oranlan, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç 

katına kadar artırmaya, yukardaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel 
kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden 
düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfı, 
görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır. 

Bu tutarlar, bu kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının; Ek 20 nci maddesine göre de emeklilik 
ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir." hükmüne amirdir. 

Buna göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı kanunun 41 inci ve Ek 
70 inci maddelerinde belirtilen 5 unsur: 

a) Aylık Göstergeleri, 
b) Ek Göstergeler 
c) Taban Aylığı 
d) Kıdem Aylığı 
e) Emeklilik Tazminatı 
ve yürürlükte bulunan katsayılar esas alınmak suretiyle hesap edilen "Emekli Aylığı 

Bağlanmasına Esas Aylık" tutarının 25 yıl için %75'i, fazla her tam yıl için %1 fazlası, eksik 
her tam yıl için %1 eksiği üzerinden hesaplanmaktadır. 

Aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi; 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda. 

yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı rütbi, 
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kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü 
aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır." hükmüne göre, memur maaş 
katsayı artışları dikkate alınarak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış olan emekli 
aylıkları artışa tabi tutulmaktadır. 

öte yandan, 5724 sayılı 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi; 
01/01/2008 tarihinden itibaren (01/01/2008-30/06/2008 döneminde) uygulanacak aylık 

katsayısı 0,049318, taban aylığı katsayısı 0,65061 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçüncü bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 03/01/2008 tarihli ve 2008/13055 sayılı karan 
ile 01/01/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,049486, taban aylığı katsayısı 
0,65283 olarak, 

01/07/2008 tarihinden itibaren (01/07/2008-31/12/2008 döneminde) uygulanacak aylık 
katsayısı 0,05031, taban aylığı katsayısı 0,6636 olarak belirlenmiş, ancak aynı maddenin 
üçünce bendine istinaden Bakanlar Kurulunun 03/07/2008 tarihli ve 2008/13860 sayılı karan 
ile 01/07/2008 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısı 0,051448, taban aylığı katsayısı 
0,6812 olarak 

uygulanmıştır. 
Bu defa, 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi ile, 

01/01/2009-30/06/2009 döneminde aylık katsayısı 0,053505, taban aylığı katsayısı 0,7084 
olarak; 01/07/2009-31/12/2009 döneminde ise aylık katsayısı 0,05592, taban aylığı katsayısı 
0,74348 olarak uygulanması hükme bağlanmış ve söz konusu düzenleme dikkate alınarak 
01/01/2009 tarihinden itibaren emekli aylıkları artınlmıştır. 

Esasen, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından 2008 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 4'ünü aşması 
halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2009 yılının birinci altı aylık dönemine ait katsayılan 
yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu aynca belirlenmiştir. 

Kurum emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve aylıktan kanunlarla belirlenen oranlara göre 
artırılmaktadır. 

5510 sayılı Kanunla farklı kanunlara ve farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmış olup, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılarla ilgili düzenlemeler 
yapılmış, aynca 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarla ilgili olarak da 
söz konusu sandıkların 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması öngörülmüştür. 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile devlet memurlan, hizmet akdine göre ücretle 
çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi 
hesabına çalışanlan kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve 
yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
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216.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Eruh'ta öldürülen teröristlerin cenazelerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8411) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından Anayasa'nın 98 
ve îç Tüzüğün 96. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
05.06.2009 

Hamit GEYLANİ 
Hakkari Milletvekili 

Siirt Eruh İlçesi Bestan ve Çirav mevkilerinde 15-16-17 Mayıs 2009 tarihinde PKK 
unsurları ile yapılan sıcak temas sonucunda 4 kişi yaşamım yitirmiştir. Aileleri, yaşamlarını 
yitiren kişilerin cenazelerinin teslimi için yaptıkları bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Başta 
aileleri olmak üzere kamuoyu, cenazelerin tahrip edilerek yok edildiği konusunda kuşku ve 
endişe duymaktadır. 

Her cenaze bir insandır ve insan haklarından kaynaklı ölülerin de dini vecibe ve 
defnedilme haklan vardır. Kuşkusuz bu haklan da aileleri tarafından yerine getirilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1 - Bestan ve Çirav Mevkilerinde meydana gelen sıcak temas sonucunda yaşamını 
yitirenlerin cenazeleri ailelerine neden teslim edilmemektedir? 

2- Cenazeler şu an nerede tutulmaktadır? Bakanlığınızın bu konuda bilgisi var mı? 
Ailelerine teslim edilmemelerinin gerekçesi nedir? 

3- Cenazelerin ailelerine teslimi konusunda hukuki ve insani gereklerini yapılması için 
girişimleriniz olacak mı? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P.: 5000- 2£3S3L, -09/PI. ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. \1 Temmuz 2009 

KONU : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanun ve 
Kararlar Müdürlüğünün 17 Haziran 2009 tarihli, Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00. 02-14016 sayılı 
ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Hakkâri Milletvekili Hamit GEYLANİ'nin, TBMM Başkanlığına verdiği (7/8411) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. 

Siirt İli Eruh İlçesi Dönerdöver bölgesinde bir grup PKK/Kongra-Gel bölücü terör örgütü 
mensubunun barındığı duyumunun alınması üzerine, söz konusu bölgeye 15 Mayıs 2009 tarihinde 
operasyon düzenlenmiştir. 

Operasyonun ilk günü sayıları tespit edilemeyen bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak 
temas sağlanmıştır. "Teslim Ol" çağrılarına teröristlerce ateş edilerek karşılık verilmesi üzerine (1) 
güvenlik gücü mensubu şehit olmuş, (1) güvenlik gücü mensubu ise yaralanmıştır. Ertesi gün de 
devam eden sıcak temas neticesinde (3) güvenlik gücü mensubu daha yaralanmış, buna karşılık 
toplam (7) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 

Temas sağlanan arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşan bir coğrafi yapıya sahip olması, 
helikopter inişi ve emniyeti açısından uygun arazi yapısının tespiti ile güvenlik güçlerinin ferdi 
olarak İntikal etmesini zorlaştırmıştır. Bu sebeple, etkisiz hale getirilen (5) teröristin cenazesi 
taşınamamış, taşınabilir mevkide bulunan (2) teröristin cenazesi ise Eruh ilçesine getirilmiştir. 

Teröristlerle sağlanan sıcak temas ve araziden getirilemeyen bölücü terör örgütü mensupları 
hakkında adlî ve idarî makamlara bilgi verilmiştir. Soruşturması halen devam eden olay hakkında 
detaylı bilginin Eruh Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilebileceğini arz ederim. 

BeşirATALAY 
içişleri Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

217.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de zirai kazançtan ve motorinden alınan 
vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8415) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.05.06.2009 

Hulus Güveı 

Adana Milletvekili 

5345 Sayılı Gelir idaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü 

maddesi l'inci fıkrası (h) bendinde "Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem 

faaliyetlerini yürütmek" Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasında sayılmakta, ayrıca 

27.12.1994 tarih ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye 

Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7'inci maddesi l'inci 

fıkrası (a) bendinde "Mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerini, harcama ve tasarruflarını, hesap 

durumlarını saptamak ve vergi kanunları karşısındaki durumlarını tespit ve kontrole imkan 

sağlamak amacı ile bilgiler toplamak" Vergi İstihbarat Müdürlüğünün Görevleri arasında 

sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Osmaniye ilimizde 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca zirai kazançtan alınan vergi miktarı ne kadar 

olmuştur? 

2. Osmaniye ilimizde zirai kazançtan doğan vergi borcu nedeni ile takibata 

uğrayan üretici sayısı kaçtır? Söz konusu üreticilerimizin zirai kazançtan doğan ne kadar vergi 

borcu bulunmaktadır? 

3. Osmaniye ilimizde anılan yıllar itibariyle çiftçilerimizce tarımsal amaçlı 

üretimde kullanılan motorinden alınan özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi miktarı 

ne kadar olmuştur? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-875 

KONU : Yazılı Soru Önergesi 3 0.07.21)1)9*0 7 2 6 8 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, tarafıma tevcih ettiği 7/8415 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
"Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94' üncü maddesine göre hasılatları 
üzerinden tevki/at yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54' üncü maddede yazılı işletme 
büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca 
veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde 
(zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak 
vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için 
beyanname vermezler..." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, herhangi bir ayrıma tabi 
tutulmaksızın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/11. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat 
yapılmak suretiyle vergilendirildiğinden, Osmaniye iline ilişkin olarak; 2002 ile 2008 yılları 
arasında çiftçilere ait zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden toplam 
14.900.673,93 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 

Ayrıca, yıllık gelirinin %75 den fazlası zirai kazançtan oluşan mükelleflere ilişkin 
2002 ile 2009 yılları arasındaki gelir vergisi toplam tutan 42.840,69 TL olarak tespit 
edilmiştir. 2002 ile Haziran 2009 tarihi itibariyle 1 mükellefe ait dosya takipten kaldırılmış, 2 
mükellefin takip işlemi ise devam etmekte olup 39 mükellefe ait toplam 6.104,37 TL borç 
bulunmaktadır. 

Bölgesel bazda satışı yapılan ve tüketilen emtia türlerine ait vergisel bazda istatistik 
amaçlı bir bilgi Bakanlığımda tutulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 

L 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

218.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da zirai kazançtan ve motorinden alınan 
vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8416) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.05.06.2009 

- v 

Güvel 

Adana Milletvekili 

5345 Sayılı Gelir idaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü 

maddesi l'inci fıkrası (h) bendinde "Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem 

faaliyetlerini yürütmek" Gelir idaresi Başkanlığının görevleri arasında sayılmakta, ayrıca 

27.12.1994 tarih ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye 

Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7'inci maddesi l'inci 

fıkrası (a) bendinde "Mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerini, harcama ve tasarruflarını, hesap 

durumlarını saptamak ve vergi kanunları karşısındaki durumlarını tespit ve kontrole İmkan 

sağlamak amacı ile bilgiler toplamak" Vergi istihbarat Müdürlüğünün Görevleri arasında 

sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Adana ilimizde 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca zirai kazançtan alınan vergi miktarı ne kadar 

olmuştur? 

2. Adana ilimizde zirai kazançtan doğan vergi borcu nedeni ile takibata uğrayan 

üretici sayısı kaçtır? Söz konusu üreticilerimizin zirai kazançtan doğan ne kadar vergi borcu 

bulunmaktadır? 

3. Adana ilimizde anılan yıllar itibariyle çiftçilerimizce tarımsal amaçlı üretimde 

kullanılan motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi miktarı ne kadar 

olmuştur? 
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TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T,C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GÎB.0.82/8211-874 

KONU : Yazılı Soru önergesi 3 0.1)7.20ü 9 *U 7 2 6 8 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in, tarafıma tevcih ettiği 7/8416 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
"Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94' üncü maddesine göre hasılatları 
üzerinden tevkif at yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54' üncü maddede yazılı işletme 
büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca 
veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde 
(zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak 
vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için 
beyanname vermezler..." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, herhangi bir ayrıma tabi 
tutulmaksızın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/11. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat 
yapılmak suretiyle vergilendirildiğinden, Adana iline ilişkin olarak; 2002 ile 2008 yıllan 
arasında çiftçilere ait zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden toplam 
104.375.405,31 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 

Ayrıca, yıllık gelirinin %75 den fazlası zirai kazançtan oluşan mükelleflere ilişkin 
2002 ile 2009 yıllan arasındaki gelir vergisi toplam tutan 30.195.253,51 TL olarak tespit 
edilmiştir. 2002 ile Haziran 2009 tarihi itibariyle 254 mükellefe ait dosya takipten kaldınlmış, 
661 mükellefin takip işlemi ise devam etmekte olup 2.968 mükellefe ait toplam 693.957,12 
TL borç bulunmaktadır. 

Bölgesel bazda satışı yapılan ve tüketilen emtia türlerine ait vergisel bazda istatistik 
amaçlı bir bilgi Bakanlığımda tutulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet SİMSEK ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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TBMM B: 112 4 . 8 . 2 0 0 9 

219.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, mobilya sektöründeki KDV indirimine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8417) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanını Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yazılı olarak cevaplandırması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

S^urrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Yapısal Özellikleri itibariyle, 7 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, son 10 yılda ona katlanan 1.3 
milyar dolarlık ihracat katkısı ile 250 bin kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektör 
olma özelliği taşıyan mobilya sektörü, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğunluğunu 
oluşturduğu kayıtdışıüğm yoğun olarak yaşandığı bir sektördür. Diğer tüm reel sektör 
alanlarında olduğu gibi bu sektörde de, global krizin fiyatlarda %40'ı bulan indirimler, karsız 
satışlar gibi etkileri ciddi biçimde hissedilmiş, 50-60 bin dolayında firmanın faaliyet 
gösterdiği sektörde, son dönemde azalan talebi arttırmaya yönelik yapılan kampanyalar 
sektörün %35'lik daralmasının önüne geçememiş ve 1.5 milyar TL'lîk 'mâl talep ile 
karşılaşamadığından stoklarda yerini almıştır. Kriz ile mücadele yolunda 'devreye sokulan 5. 
ekonomik paket çerçevesinde mobilya sektöründe satışa konu* olan mallarda KDV'nin 
%18'den %8'e çekilmesi ve bunun üreticilerce fiyatlara yansıtılması ile' piyasada arzulanan 
canlanma yakalanmış, eldeki stoklarda yalnızca ilk 2 hafta içinde %25 erime meydana 
gelmiştir. Sözü edilen indirim, zamanlama anlamında evlilik ve taşınma "sezonu olarak 
amlabilen bahar sezonuna denk geldiğinden isabetli bulunmuş, sektördeki Üreticiler bu ciddi 
teşvikin sektördeki kayıtdışi faaliyetlerin kayıt altına alınmasına, buna paralel biçimde vergi 
gelirlerinde ve devletin sektörel bazdaki kontrolünde artışa sebep olduğu ileri sürülmüştür. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Yürürlüğe sokulan KDV'de İndirim uygulaması ile Türkiye'de devletin vergi gelirleri 
içinde en fazla gelir getiren kalemlerden olan dolaylı vergi hasılatında bir artış 
meydana gelmiş midir? Şayet geldi ise, buradan hareketle bu uygulama tarafınızca 
başarılı bir uygulama olarak mı algılanmaktadır? Bu tür bir değişiklikten 
bahsedilebiliyorsa, bu bilginin bakanlığınızca rakamsal olarak belgelenmesi mümkün 
müdür? 

2) Sözü edilen uygulama ile sektörde çalışanlar anlamında 250 bin kişinin, bunların 
aileleri de hesaba katılınca 1 milyon insanın refahım etkilemek suretiyle ekonomiyi 
canlandırarak tüketicinin mala olan talebinde artış yaratıldığı bilgisi Bakanlığınızca 
teyit edilebilir mi? Şayet edilebiliyorsa, uygulamanın tüketici refahını olumlu ettiği 
tarafınızca düşünülmekte midir? 

3) Gerek üretici birliklerinden gerek üretici firmalardan yapılan açıklamalar 
doğrultusunda yapılan indirimlerin satışları beklenenin üstünde arttırdığı ve 

hedeflendiği biçimde canlanan ekonominin stoklarda erimeye sebep olduğu 
bilinmektedir. Buradan hareketle, bu uygulamanın üreticilerin de yararına olduğu 
sonucuna varılırsa, üretici, ihtiyaçları talepleri doğrultusunda karşılanan tüketici ve 
vergi hasılatında artış yakalayan devletin birlikte kazançlı çıktığı, karşılıklı bir fayda 
ilişkisine taraf oldukları ileri sürülemez mi? 

4) Bu sektörel teşvikin 3 ay ile sınırlı bir uygulama olarak kalmasından ziyade 
sürekliliğinden söz edilebilecek bir süresiz oransal indirime dönüştürülmesi 
planlanmakta mıdır? Bunun global krizin iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde önemli 
bir yaraya merhem olacağı Bakanlığınızca düşünülmemekte midir? Bu konuda 
herhangi bir çalışma gündeminizde midir? 

- 8 1 0 -



T B M M B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GtB.0.03.82/8211-879 

KONU : Yazıh Soru önergesi 

0&07.2009*O6586O 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/8417 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Ülkemizde 2002 yılından bu yana sağlanan siyasi istikrar ortamında uygulanan 
ekonomik politikalar ve yapılan reformlar neticesinde, Türk mali sisteminin krizlere karşı 
dayanıklılığı artmıştır. Tavizsiz uygulanan mali disiplin, Türkiye'deki ekonomik mali 
istikrarın en önemli sigortası olmuştur. Bu nedenle, küresel dalgalanmanın Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. 

2002-2008 yılları arasında kesintisiz büyüme başarısını yakalamış ülkemiz 
ekonomisindeki istikrarın devamı ve dış piyasalardaki olumsuzluklardan finansal ve reel 
sektörün en az düzeyde etkilenmesi için hükümetimiz gerekli tedbirleri zamanında ve etkili 
şekilde almaktadır. 

Bu çerçevede, 16/06/2009 tarihli Resmi Gazetc'de yayımlanan 2009/15081 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, mobilya sektörünün de içinde yer aldığı bazı mal 
teslimlerini kapsayan katma değer vergisinde oran indirimi uygulaması 30 Eylül 2009 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

ö te yandan, katma değer vergisi oranları, bu verginin kendine özgü yapısı, işleyişi ve 
yansıma özelliği ile ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, mal ve hizmetin 
toplam talep ve arz yapısı ile bu mal ve hizmetlerin düşük gelir gruplarının harcamaları 
içindeki payı yanında bütçenin gelir ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre 
tespit edilmektedir. 

Katma değer vergisinde indirimli oran uygulaması esas olarak orta ve dar gelirlilerin 
korunmasına yönelik sosyal amaçlı bir yaklaşım olup, tüketimde önceliği olan bütün mal ve 
hizmetlerin katma değer vergisi oranlarında sürekli indirime gidilmesi, hem katma değer 
vergisi tekniği, hem de bütçenin gelir gider dengesi dikkate alındığında uygun mütalaa 
edilmemektedir. 

Ayrıca, vergi gelirlerindeki aylık ve yıllık tahakkuk/tahsilat miktarlarına Gelir idaresi 
Başkanlığınca yayımlanmakta olan Aylık Vergi Gelirleri Bülteni ile Muhasebat Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan Kamu Hesapları Bülteninde yer verilmiş bulunmaktadır. Söz 
konusu bilgilere (www.gib.gov.tr) ve (www.muhasebat.gov.tr'> internet adreslerinden ulaşmak 
mümkündür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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TBMM B: 112 4 .8 .2009 

220.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, motorlu taşıtlardaki vergi indiriminin sonuçlarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8419) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Erkan AKÇAY 
Manisa Milletvekili 

16/03/2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14802 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli; (II) 
sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranlan düşürülmüştür. 

Bu çerçevede; 

1-16/03/2009 tarihi ile 31/05/ 2009 tarihleri arasında ülkemizde satılan indirimli ÖTV'li 
binek otomobillerinin sayısı nedir? 

2- Bu tarihler arasında satışı gerçekleşen otomobillerden dolayı düşük oranlı ÖTV 
alınmasının Bütçeye toplam ÖTV maliyeti nedir? Bu uygulamada ÖTV'ye bağlı ne 
kadarlık KDV maliyeti oluşmuştur? 

3-Söz konusu uygulamanın istihdam artışına katkısı ne olmuştur? 

4-Söz konusu uygulama nedeniyle ne kadar ihracat ve ithalat artışı olmuştur? 

5-Firmalar ÖTV indiriminin ne kadarlık kısmını fiyatlarına yansıtmışlardır? 

- 8 1 2 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-876 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

30.07.2009*072687 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın, Maliye Bakanı tarafından yanıtlanması 
talebiyle vermiş olduğu 7/8419 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımla ilgili 
hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

16/03/2009 tarihi ile 15/06/2009 tarihleri arasında ülkemizde satılan indirimli Özel 
tüketim vergili binek otomobil sayısının 151.567 adet olduğu belirlenmiştir. Taşıt araçlarının 
ilk iktisabında uygulanan özel tüketim vergisi oranlarında yapılan indirimler nedeniyle bu 
dönemde satılan araç sayısı ile geçmiş yılın aynı döneminde satılan araç sayısı baz alındığında 
%50'nin üzerinde bir artış meydana getiren bu uygulamanın istihdam artışına katkısı olumlu 
sonuçlan beraberinde getirecektir. 

Taşıt araçlarının satış fiyatları serbest piyasanın rekabet koşullan uyannca satıcı ve 
alıcılar tarafından belirlendiğinden, indirimli özel tüketim vergisi oranı araçlann satış 
fıyatlanna yansıtılarak bir hesaplama yapılmaktadır. 

öte yandan, tüm dünyada ortaya çıkan ekonomik kriz Ülkemizi de etkilediğinden taşıt 
araçlan satışlannda azalma olmuştur. Bu çerçevede indirim öncesi toplam satışlarda meydana 
gelen azalma, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gelirlerini de olumsuz yönde 
etkilemiştir. Dolayısıyla özel tüketim vergisi oranlannın indirimi, araç satışlannı ve toplam 
katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi gelirlerini artırdığından bütçeye çok önemli bir 
maliyet yükü yaratmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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221.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras 'in, okul çeşitliliğinin azaltılmasındaki bazı uygulamalara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8420) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A , 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Ç U B U K Ç U tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 05.06.2009 

Ufuk U R A S 
Ö D P İ s t a n b u l Milletvekil i 

Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması amacıyla, 
2009-2010 eğitim öğretim yılında 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak geçilmek 
üzere 2008/81 sayılı genelge çıkararak 79 olan okul çeşidini 15'e indirmiştir. 

Bu çalışma kapsamında: 

1- Çeşitli alanlardaki Anadolu Liseleri (Anadolu öğre tmen Liseleri dışında;. 
birleştirilerek Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ancak 19/12/2008 tarih ve 296/2916 
sayılı onay ile Müstakil Anadolu Îmam-Hatip Liseleri ile İmam Hatip Liseleri 
programını uygulayan okullar eğitim ve öğretimde, tabela ve diplomada bu işlemden 
istisna tutulmuştur. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? 

2- Müstakil Anadolu Îmam-Hatip Liseleri ile İmam Hatip Liseleri için çıka ;ı lan 
makam onayına neden olarak 2008/81 sayılı genelgenin 1. maddesinin f bendinde 
varolan tereddütler acaba, yine 1. maddenin a bendinde düzenlenen ve özel yetenek 
sınavıyla girilen Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile d bendinde düzenlenen Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri için oluşmamış mıdır? 

3- Yıllarca yoğun emek verilerek girilen Anadolu Liseleıi 'nin Meslek Lisesi 
haline getirilmesi haksızlığını ve siyasi iktidarın bir kesirn için getirdiği istisnayı adil 
buluyor musunuz? Bulmuyorsanız, gerekli değişikliği 2009-2010 egilim-öğretim yılma 
yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ /)û 4*? 14 1% /2009 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS ' ın , "Okul çeşitliliğinin azaltılmasındaki bazı 
uygulamalara ilişkin" tlgi yazı eki 7/8420 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya 
geçilmesi çalışmaları çerçevesinde; 04.12.2008 tarihli ve 2008/81 numaralı Genelge ile sistem 
içerisinde yer alan 79 okul çeşidi 15 "e indirilmiştir. Bu kapsamda Anadolu liselerinin meslek 
liselerine dönüştürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, aynı çalışma kapsamında Anadolu güzel sanatlar liseleri ile spor 
liseleri, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmak üzere 
"Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi" adı altında birleştirilmiştir. 16.06.2009 tarihli ve 27260 sayılı 
Resmî Gazete 'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 
Yönetmeliği 'nde de yer aldığı üzere, bu okullar Anadolu lisesi statüsündedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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222.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, bir okul müdürü hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUJOÇy tarafindan yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

İstanbul, Anadoluhisan Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Müdürünün, okul 
adına para toplayarak, bu toplanan paralan kendi hesabına yatırdığı ve bu durum nedeniyle 
okuldaki bazı öğretmenler tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Teftiş Kuruluna şikayet edildiğini bu bağlamda müdüre kınama cezası verilmiş 
olduğunu, fakat şikayette bulunan Öğretmenler baklanda da soruşturmalar açıldığım öğrenmiş 
bulunuyorum. 

Bu nedenle; 

İstanbul Anadoluhisan Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Müdürü 
M.Nurettin Gökçek'in okul adına para toplayarak, paralan kendi hesabına 
yatırdığı gerekçesiyle hakkında başlatılmış veya tamamlanmış bir 
soruşturma var mıdır? Müdür kınama cezası almış mıdır? Kınama cezası 
almış ise hangi nedenle kınama cezası almıştır? Toplanan, paralan kendi 
hesabına geçirmesi nedeniyle müdüre kınama cezasif verilmiş ise bû müdür 
hala neden görevde tutulmaktadır? 
Müdür hakkında şikayet de bulunan öğretmenler hakkında soruşturmalar 
açıldığı doğrumudur? Soruşturma açılan öğretmenler kimlerdir? 
Soruşturma açılmasını gerektiren sebepler nelerdir? Bu soruşturmalar 
kimin tarafindan açılmıştır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ <J , \ ) %t I >/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.O I .O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 

Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın, "Bir okul müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin" tlgi yazı eki 7/8421 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak; 
a) Söz konusu Okul Müdürü M. Nurettin GÖKÇEK hakkında; Okul adına para toplayarak 

paraları kendi hesabına yatırdığı iddiasıyla, başlatılmış veya tamamlanmış bir soruşturma 
bulunmadığı, 

b) Ancak, M. Nurettin GÖKÇEK hakkında; aynı Okulun iki öğretmeni ile iki öğrencisinin 
şikâyetlerine bağlı olarak yaptırılan soruşturma sonucunda düzenlenen 24.07.2008 tarihli ve 
419/9895 sayılı soruşturma raporunda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun; 125/B-a 
maddesine göre "Kınama" ve 125/C-a maddesine göre de "1/30 Oranında Aylıktan Kesme 
Cezasıyla" tecziye edilmesi teklifi getirildiği, vermiş olduğu savunma ve sicil ve disiplin durumu 
göz önünde bulundurularak, "Uyarma" ve "Kınama" cezalan ile tecziye edildiği, 

c) M. Nurettin GÖKÇEK'in kendisini şikâyet eden iki öğretmenin oluşturdukları internet 
formunda hem kişilik hakkına, hem de okulda bulunan düzeni bozmaya yönelik faaliyet içerisinde 
bulundukları hakkındaki yazılı başvurusu üzerine görevlendirilen muhakkiklerce, iddia sübut 
bulmadığı için düzenlenen 26.02.2009 tarihli ve 23.410/2884 sayılı inceleme raporu ile 
başvurunun işlemden kaldırıldığı, 

ç) Söz konusu öğretmenlerden birinin; Okul Müdürü tarafından "resmî evrak olan nöbet 
deflerine kişisel duygularını yazarak tahrip ettiğinden" dolayı 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 127/A-a maddesine göre "Uyan" cezasıyla ve 11.05.2009 tarihinde nöbetçi olduğu 
hâlde nöbetini izinsiz olarak terk ettiğinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 
125/A-b maddesine göre de "Uyan" cezası ile tecziye edildiği 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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223.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, bazı idareci atamalarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8422) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

' Aşağıdaki sorulanını Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun yazılı olarak cevaplandırması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca Eski Milli Eğitim Bakam 
Hüseyin Çelik'in bakanlıktan ayrılmadan hemen önce Ülke genelinde gerçekleştirdiği 700 
atama başta Öğretmenler olmak üzere eğitim sektöründe faaliyet gösteren sendikaları tedirgin 
etmiştir. Sözü edilen maddenin sadece özel durumlarda ilgili bakana yetki veren bir imtiyaz 
yarattığı iddiasındaki sendikalar söz konusu atamaların hak gaspı anlamına .gelen 
kadrolaşmaya yönelik uygulamalar olduğu ileri sürülmüş ve sözü edilen uygulama ile ilgili 
yargı yoluna gidileceği duyurulmuştur. İlgili bakanlığın ise, bu uygulamayı kamu ve(ya) 
kurum yararı gözeterek savunduğu bilinmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) Sözü edilen atamaların usulsüzce yapıldığı; iktidar partisine yakınlığı ile bilinen 
sendika üyeleri, vekil yakınları ve vali kardeşlerinin çeşitli okullarda müdür ve müdür 
yardımcısı olarak atamalarının gerçekleştirildiği yönündeki bilgide doğruluk payı var 
mıdır? Varsa, bu husus, tarafınızca liyakat usulü ve hakkaniyete göre atama 
yapılmasına dair 657'nin özünü oluşturan temel ilkeler ile çelişmekte değil midir? 

2) Eski Milli Eğitim Bakanı'nın tepki çekeceğini bile bile, kimseden korkmadan tüm 
yapısal reformların yapıldığı ve bakanlığın otomatik pilota bağlandığı, yeni bakana 
yeni bir yol haritası bırakıldığına dair açıklamaları tarafınızca nasıl 
değerlendirilmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı o makamı dolduran bakanın insiyatif 
kullanıp gelişen durumlara, ortaya çıkan sorunlara yeni politikalar geliştirilmesini 
gerektirmekte değil midir? Şayet tarafınızca benimsenmiş ise, bu 'otomatik pilot'ta 
yürütülecek olan milli eğitim anlayışı, ana hatlarıyla hangi çerçevededir? 

3) Görev devri öncesinde 'bakan takdiri' ile yapılan atamalar tarafınızca nasıl 
değerlendirilmektedir? Şayet, usule uygun bulunmuyor ise, bu hukuksuzluğun 
giderilmesi yolunda herhangi bir çalışma Bakanlığınız bünyesinde yürütülmekte 
midir? 

4) Ataması yapılan personelin bir kısmının hiç yöneticilik tecrübesi olmadığı halde 
müdür ya da müdür yardımcılığı pozisyonuna getirildiği bilgisinde doğruluk payı var 
mıdır? Şayet var ise, bu yöneticilik tecrübesine sahip, benzer nitelikler taşıyan diğer 
personele yönelik haksız bir uygulamanın ifadesi değil midir? Bu ayrımcılığın ne tür 
bir rasyonel temeli vardır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .O8.O.SGB.O.03 .06 .03 .11 / î^r i /& / > / 2 0 0 9 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in, "Bazı idareci atamalarına ilişkin" 
İlgi yazı eki 7/8422 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı Orgun ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

224.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8423) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.09.06.2009 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.Maddesinde sözleşmeli personelin 
istihdam şekillerinde, Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici 
personel ve işçiler eliyle gördürülür. Kalkınma planı, yıllık program ve iş 
programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi 
ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca 
geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu 
hizmeti görevlileridir.demektedir. 

1.Kuruma alınan sözleşmeli personel hangi plan ve projeye göre ve hangi 
maddeye göre istihdam edilmiştir? 

2.4/B'li çalışan personelin 4/A kadrosuna geçirilme konusunda çalışmalarınız 
var mıdır? 

Mmfet-Çdmfkofer 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3?O Ü /7-/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Sözleşmeli personel 
istihdamına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8423 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendinde 
31.03.2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5473 sayılı Kanun ile 
değişiklik yapılarak Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu 
ortaya çıkan öğretmen ihtiyacımn kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hâllerinde 
sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkân sağlanmıştır. 

Bakanlığımız kadrolarında görevlendirilen sözleşmeli öğretmenler de bu kapsamda 
öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlerle giderilemeyen yer ve alanların öğretmen ihtiyacının 
giderilebilmesi amacıyla görevlendirilmektedir. 

2. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli 
öğretmenlerin, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na katılarak bu sınav sonucunda 
alanları itibarıyla Bakanlığımızca belirlenen taban puanın üzerinde puan almış olmaları 
kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu öğretmenliğe atanmaları her 
zaman mümkün bulunmaktadır. 

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerimizin kadrolu öğretmenliğe geçirilmeleri yönündeki 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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225.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinin kapatılması 
kararına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/8424) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 08.05.2009 

Prof.Dr.Metin ERGUN 
Muğla Milletvekili 

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı olarak ilk defa 1945 yılında 10 öğrenci ile eğitime başlamış 
ve bu zamana kadar Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra teşkilatının orta 
seviyeli teknik eleman ihtiyacını karşılamış; 514 öğrenciye Meslek Lisesi, 435 
öğrenciye Teknik Lise, 924 öğrenciye de Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi 
diploması vermek suretiyle toplam 1873 teknisyeni Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne kazandırmış bulunmaktadır. Yapılan bir araştırma sonucu 
hazırlanan rapora göre, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik 
birimlerinde çalışan personelin 1/3'inden fazlasını, yine yoğun hizmetlerin 
üretildiği Meydan Meteoroloji İstasyonlarında çalışanların 2/3'sini, Sinoptik ve 
Radiosonde gözlemlerinin yapıldığı istasyonlardaki personelin yansını. 
Meteoroloji Meslek Lisesi mezunları oluşturmaktadır. Bu kadar önemli ölçüde 
kalifiye eleman yetiştirilmesini sağlayan ve Ülkemizde bu konuda tek eğitim 
kurumu olan bu okulun bu yıl son mezunlarını verip kapatılması kararı 
alınmıştır. Bu bağlamda; 

1-1945 yılından bu zamana kadar birçok kalifiye öğrenci yetiştiren bu Lisenin 
kapatılması kararı alınmış, bu nedenle yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır. 
Kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığı Ülkemizde böyle bir karar neye istinaden 
alınmıştır? 

2-Bu zamana kadar bu Liseden mezun olan gençlerimiz işsizlik sorunu ile karşı 
karşıya kalmadan eğitim gördükleri alanda işe başlarken, okulun kapatılması ile 
ilgili bu karar, gençlerimizi geleceğe umutla değil umutsuzlukla bakar hale 
getirmeyecek mi? 

3-Bu ve buna benzer liselerin sayısının artırılması gerektiği yerde sayıyı 
azaltmak son derece sakıncalı değil midir? 

4-Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün kalifiye eleman ihtiyacını büyük 
oranda karşılayan bu kurumumuzun kapatılması durumunda kalifiye eleman 
ihtiyacı nereden karşılanacaktır? 
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T.C. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/3<??tf 17/7/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN'un, "Anadolu Meteoroloji Meslek 
Lisesinin kapatılması kararına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8424 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 5450 sayılı Kanun gereğince okulların devir işlemlerini yürütmek üzere kurulan 
Bakanlığımızdan 2, Maliye Bakanlığından 1, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden 2 
üyenin katılımıyla oluşturulan komisyonda Bakanlığımızın 2 üyesinin devir yönünde oy kullanmasına 
rağmen, diğer 3 üyenin oyu ile Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine ait bina ve tesisler 
Bakanlığımıza devredilmemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15.09.2006 
tarihinde yapılan protokolün 12'nci maddesine göre 2009 yılının Ekim ayı sonunda okul binasının 
boşaltılması gerekmektedir. 

2-4. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 14.07.2008 
tarihli ve 49399 sayılı yazısında; "Merkez birimlerimizde sınırlı olan sayısal hava tahmin modelleri 
kullanımı sürekli geliştirilmekte, bu amaçla yüksek başanmlı bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. 
Bu gelişmeler doğrultusunda 2010 yılından itibaren insan kaynaklan yönetiminde meslek lisesi 
düzeyinde personel istihdamı yapılmayarak meslek yüksekokulu mezunu (Tekniker) ile mühendis 
istihdamı planlandığından anılan okulun mezunlarına ihtiyaç duyulmayacaktır" denilmektedir. 

3. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi kapatılmamış, ancak fiziki mekân sorunu çözülünceye 
kadar öğrenci alınmamasına karar verilmiştir. 

5450 sayılı Kanun ile Bakanlığımıza devredilen okullarda uygulanan programların, 
uluslararası eğitim standart sınıflandırma sistemine (İSCED 97) uygun olarak yeterliklere dayalı 
modüler sistemde yeniden hazırlanması amacıyla Dünya Bankasından sağlanan kaynakla uygulamaya 
konulan Ortaöğretim Projesi kapsamında meteoroloji alanında da program geliştirme çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Meteoroloji alanındaki eğitimin gereği olan uygulama birimleri hâlen bu okulun bulunduğu 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tesisleri içersinde bulunmakta olup Bakanlığımızca 
meteoroloji mesleği alanında, alanın özelliği gereği uluslararası nitelikte yeni okulun tesis ve teçhizi 
mümkün görülmemektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Nimet 
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226.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, şef ve şefyardımcısı atamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/8426) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

/Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

1- Bakan olduğunuz dönemde kaç şef ve şefyardımcısı ataması yaptınız? 
İsimleri ve atandıkları birimler nelerdir? 

2- Bu atamalarda kaçı mahkemece iptal edildi ve iptal edilenlerden kaçını 
yeniden atadınız? 

3- Atamasını yaptığınız şef yardımcılarından kaçını şef olarak atadınız? 

4- Bakanlığınıza bağlı hastanelerde kaç şef ve yardımcısı hakkında 
soruşturma açtırdınız? 

5- Yaptığınız atamalardan sonra kaç şef ve şef yardımcısı kadrosu 
münhal kaldı? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.0.SEG.0.06.00.03/K.D.02/2> 25 ^-
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle 
tevcih edilen soru önergesi cevaplandırılarak, yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
Ek-1 Sorular 
Ek-2 Cevaplar 
Ek-3 Şef Atama Listesi 
Ek-4 Şef Yardımcısı Atama Listesi 

Prof. Dr. Re 
Bakan 
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izmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORULAR 

1. Bakan olduğunuz dönemde kaç şef ve şef yardımcısı ataması yaptınız? İsimleri ve atandıkları 

birimler nelerdir? 

2. Bu atamalardan kaçı mahkemece iptal edildi ve iptal edilenlerden kaçını yeniden atadınız? 

3. Atamasını yaptığınız şef yardımcılarından kaçım şef olarak atadınız? 

4. Bakanlığınıza bağlı hastanelerde kaç şef ve yardımcısı hakkında soruşturma açtırdınız? 

5. Yaptığınız atamalardan sonra kaç şef ve şef yardımcısı kadrosu münhal kaldı? 

CEVAPLAR 

1. Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinin etkin, verimli 

ve aksatılmadan sürdürülmesi klinik şefi ve klinik şef yardımcısı ihtiyacımn giderilmesi ile 

mümkün olmaktadır.*' 

Bu çerçevede Bakanlığım döneminde, ekli listede yer verilen toplam 61 eğitim ve araştırma 

hastanesine 268 klinik şefi, 117 klinik şef yardımcısı ataması yapılmıştır. 

2. Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şefi veya klinik şef yardımcısı olarak 

yapılmış olan atamalardan bazıları için idare yargı mercilerinde iptal davaları açılmış olup açılan 

davaların bir kısmı devam etmekte bazıları ise sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Sonuçlanan davalarda da hukuki süreç devam etmekte olduğundan ve kanun yolu 

incelemelerinde kararlar değişebildiğinden şu an için kesin bir rakam verilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan bazı atamalar için verilmiş iptal kararlarındaki gerekçeler 

dikkate alınmak ve hukuka aykırılık yönü giderilmek suretiyle mevzuata uygun şekilde yeniden 

atama yapılabilmektedir. 

3. 2002 yılından bugüne kadar klinik şef yardımcılığına atanmış 120 hekimden 3'ü klinik şefliğine 

atanmışlardır. 

4. Bakanlığımızda çalışan diğer personel gibi, klinik şef ve şef yardımcıları hakkında da hizmetin 

uygun şekilde yürütülmemesı veya bir suç işlenmesi iddialarıyla soruşturma açılmaktadır. 

Soruşturma açılan personel arasından ne kadarının klinik şefi ve şef yardımcısı olduğu 

konusunda istatistik! bir çalışma yapılmamaktadır. 

5. Yapılan atamalardan sonra, toplam 653 klinik şefi ve şef yardımcısı kadrosu halen münhal 

bulunmaktadır. 
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2002-2009 TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KÜNİK ŞEFLERİ 

S.NO 

1 ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

16 

18 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

2f 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

ADI SOYADI 

DOC DR.MEHMET TURGUT 

DOC'DRMEHMET ÖZDOĞAN 

DOÇ.DR.ABOULLAH CANATAROĞUJ 

DOÇ DR, İBRAHİM OZSÖYLER 

DOCDR.ALİAYYILDIZ 

DOÇ DR MEHMET FAİK ÖZVEREN 

DOÇ OR.ETHEM BESKONAKLI 

DOC DR.AH MET METİN 

PROf .DR. MEHMET AKIN TAŞYARAN 

PROF.DR ÖZGE ARDIÇOĞLU 

PROF.DR.İMOAT DİLEK 

PROF.DR.MUZAFFER KIRIŞ 

DOC OR.ENGIN BOZKURT 

DOÇ.DR ZIYA CİBALİ AÇIKGÖZ 

DocDrönur ANLAR 

PROF.DR.ORHAN DENİZ 

Prof.Dr.Ntut TOSUN 

OoçDr.MMin DOĞAN 

Doç.OrAII CAYKÖYLÜ 

DOÇ.DR MUSTAFA KARAOĞLANOĞLU 

PROF.DR.ÖZCAN EREL 

Prof.Dr Nevzat Serdar UĞRAŞ 

Prof.Dr.Oleıy BELENLİ 

DOC ORNURETTİN KARAOĞLANOĞLU 

DOCDR.H.TUĞRUL TİRYAKİ 

PROF.DR.SÛLEYMAN GÖRPElrOGLU 

Ooç.Dr.Onur ÖZLÜ 

OOÇ_,DRl.TUNCAYDalBASI 

DOÇ DR.İRFAN ŞENCAM 

DOC.DR.OSMAN YÜKSEL 

DOÇ.DR .İSMAİL HAKAN KULACOGLU 

PROf .DR HARİKA ÇELEBİ 

DOC DR.GÖKSAL KESKİN 

DOC.DR.HAKAN KORKMAZ 

PROF.DR.ÖMER REFİK CAYLAN 

DOÇ.DR.UĞURSAY KIZILTEPE 

Ooc.Or.Ramazan AKDEMİR 

PROF DR.ADNAN SEYREK 

DOÇ.DR MEHMET DENİZ AYLI 

BRANŞI 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 

GENEL CERRAHİ 

İÇ HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

ÜROLOJİ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

DERMATOLOJİ 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİKI 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASY 

HEMATOLOJİ 

K B.B. HASTALIKLARI 

KARDİYOLOJİ 

MİKROBİYOLOJİ VE KLİ. MIK. 

NÖROLOJİ 

NÖROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

PSİKİYATRİ 

RADYOLOJİ 

TIBBİ BİYOKİMYA 

TIBBİ PATOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

ÇOCUK CERRAHİSİ 

AİLE HEKİMLİĞİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

ENDOK. VE METABOLİZMA HAS 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİKI 

GASTROENTEROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

HEMATOLOJİ 

İC HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

K.8.B. HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

MİKROBİYOLOJİ VE KLİ. MİK. 

N6FROLOJİ 

ATANDIĞI HASTANE 

ADANA NUMUNE EAH 

ADANA NUMUNE EAH 

ADANA NUMUNE EAH 

ADANA NUMUNE EAH 

ADANA NUMUNE EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER. EAH 

ANKARA DtŞKAPI ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

ANKARA OISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA OISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA OISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ATANDIĞI KADRO 

SEF 

SEF 

SEF 

5EF 

SEF 

ŞEF 

ŞEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

S?F 

SEF 

SEF 

ŞEF. _ _ 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 
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2002-2009 TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KLİNİK ŞEFLERİ 

S.NO 

4 0 ' 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

45 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

59 

S» 

80 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

89 

70 

71 

72 

73 

74 

76 

76 

77 

78 

ADI SOYADI 

Doç.Dr Tthlr Kurtgkrç YOLDAŞ 

Doç.bf Selim Selçuk COMOĞLU 

Doç.Dr Murat BOZKURT 

Ooç.Dr.AI Teoman TELLİOĞLU 

Doc.Dr.M.Hakan TÛRKÇAPAR 

PROF.DR.MUSTAFA ALTINBAŞ 

Doç.Dr Murat ALPER 

Doç.DrAbdurahlm İMAMOĞLU 

OOÇDR.İLKNUR BOSTANCI 

OOCDR.ZEHRA AYÇAN 

Prof.Dr.Selmln KARAOEMİR 

DOC DRABOULKADİR BUT 

PROF.DR.MAHMUT NEDİM ÇİÇEK 

DOÇ DR.HACER CAVİDAN GÜLERMAN 

DOCDR.MG6N COŞKUN 

D O C . D R . H O L Y A BASAR 

Doç.DrMatah ERTEK 

Doc.Dr Oemen GÜLER 

DOÇ.DR R0STÜ SERTER 

DOCORSEFAKELEKCI 

DOCDR.MUSTAFA GÜR 

DOÇ.DRALİ KUDRET ADİLOĞLU 

Doç. Dr.Seroer DİLBAZ 

DOC.DR.SALİM ERKAYA 

OOC.DR.SELAMİ AKKUS 

DOC.DR.HALİL UCAN 

OOCDR.SAZİYE ŞAHİN 

OOÇ.DR.CAN NACİ KOCABAŞ 

PROF.DR.NİMET KABAKUS 

DOÇ DR.YASAR NAZLIGÛL 

Doç Dr Ali COŞKUN 

PROF.DR.R.MURAT KARASEN 

Doç.Dr.AH UNSAL 

Doç.Dr Emin ALTIPARMAK 

Ooç.Dr.Mehmet Fetih AVŞAR 

DOC.DR.MEHMET MAHİR ÖZMEN 

DOÇ.DR.ALİ RIZA ODABAŞ 

DOC.DR AHMET DENİZ BELEN 

DOC.DR.İRFANPEKSOY 

BRANŞI 

NÖROLOJİ 

NÖROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

PLASTİK. REK. VE ESTETİK CER 

PSİKİYATRI 

TIBBİ ONKOLOJİ 

TB8İ PATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

ÇOCUK ALERJİSİ 

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

KADIN KAST VE DOĞUM 

KADIN KAST. VE DOĞUM 

ACİL TIP 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİK 

GENEL CERRAHİ 

İÇ HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

KARDİYOLOJİ 

MİKROBİYOLOJİ VE KLİ. MİK. 

KADIN HAST VE DOĞUM 

KADIN HAST. VE DOĞUM , 

FİZİKSEL TIP VE REHABİÜTASY 

FIZİKSa TIP VE REHABİÜTASY 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

ÇOCUK ALERJİSİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 

GASTROENTEROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

ÜROLOJİ 

GASTROENTEROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

GENEL CERRAHİ 

NEFROLOJİ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

NÜKLEER TIP 

ATANDIĞI HASTANE 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

ANKARA DR.SAMI ULUS ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

ANKARA DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞ. EAH 

ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞ. EAH 

ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞ. EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST. EAH 

ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST. EAH 

ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ATANDIĞI KADRO 

5EF 

SEF 

ŞEF . 

SEF 

ŞEF 

9& 
SEF 

SEF 

SEF 

ser 

m _ 
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ADI SOYADI 

D O C D R . S Ü H E Y L A O N V E R 

OOC.DR.WLE OLCAY 

PROF.DR.İNCİ ERGÛRHAN İLHAN 

DOÇ.DR. FEVZİ ALTUMTAS 

OOC.OR.ÜMİTTUNÇEL . 

DOÇ.DR.GÛLİN UÇMAK VURAL 

DOC DR.YILDIZ GÜNEY 

DOÇ.DR.KEMAL NİYAZI ARDA 

DOÇ.0R.AYŞEGÛL OZGÖK 

PROF OR.FEYZA AYSENUR PAC 

DOÇ.DR SİNAN YOL 

DOCDR.ERDAL BİROL BOSTANCI 

DOCDR.MEHMET ALİ ÖZATİK 

DOÇ.DR.KERİM ÇAĞLI 

DOC DR.M.KEREM VURAL 

DOÇ OR.HALL LÜTFİ KISACIK 

PROF.DR.HÜSEYİN SENOCAK 

DOÇ.OR.ÖNER ODABAŞ 

PROF.DRARSLAN ARDIÇOÖLU 

DOÇ.DRAYSE GÜL KOÇAK ALTINTAŞ 

PROF.DR.FARUK ÛZTÛRK 

DOÇ.DR. NURULLAH BÜLBÜLLER 

DOÇ.DR.SADIK ÜZMEN 

PROF.DR.NACİYE FÜSUN TORAMAN 

DOC.DR.RAMAZAN ERYILUAZ 

DOC DR.ERDAL KURTOÖLU 

DOÇ.DR.OSTONOSMA 

DOC.DR.SELAHATTİN KUMRU 

DOC.OR.RAMAZAN ÇETİNKAYA 

OOCDR.SERDAR AKALIN 

PROF.DR.NECAT YILMAZ 

•OC.DRMUSTAFA YILDIZ 

DOC DR CEM SEZER 

OOC.DR.MESUTGÜROAL 

DOC.DR.SÜKRÜAYDIN DÜZGÜN 

DOÇ.DR SEDAT DEMİR 

PROF.OR FEHMİ OÖNER 

DOCDR.AHMET FATİH ÖZYAZICIOĞLU 

COC.DR.MUSTAFA YILMAZ 

BRANŞI 

*NESTEZlYOLOJl VE REAN. 

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ 

ÇOCUK ONKOLOJİSİ 

HEMATOLOJİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

NÜKLEER TIP 

RADYASYON ONKOLOJİSİ 

RADYOLOJİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ 

GASTROENTEROLOJİ CERRAHI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

ÜROLOJİ 

ÜROLOJİ 

GÖZ HASTALIKLARI 

GÖZ HASTALIKLARI 

GENEL CERRAHİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

FaKSELTIP.VEREHAB!L.!TAŞY 

GENEL CERRAHİ 

HEMATOLOJİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

NEFROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

TIBBİ BİYOKİMYA 

TIBBİ ONKOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

İÇ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

ATANDIĞI HASTANE 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA ONKOLOJİ EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA ULUCANLAR GÖZ EAH 

ANKARA ULUCANLAR GÖZ EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

ANTALYA EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 
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DOC.DR.OKTAY SANLI 

DOC.ORTURGUT YILMAZ 

Prof. Dr.Hayreddln YEKELER 

DOÇ.DR.FAZLI ERDOĞAN 

DOC.DRAYSUALAGÖL 

DOÇ.DR.EMİNE NUR ÖZYUVACI 

DOÇ.DRALPER CİHAN 

DOC OR.MEHMET FARUK OKTAY 

DOCOR.ABDÜLAZİZGUL 

PROF.DR.EROAL KAYA 

DOC.DR VEDAT ERENTUĞ 

DOÇ.OR MUSTAFA HAKAN DİNCKAL 

PROF.DR.MEHMET AKİF GÜLEÇ 

PROF.DRAHMET CEMAL AYGIT 

DOC.DR.İBRAHİM EREN 

DOC.OR.RAMAZAN ALBAYRAK 

PROF.OR.EMEL 0İKİCIOĞLU ÇETİN 

PROF.DR.ATİLLA SEMERCİÖZ 

OOC.DR.DOĞAC NİYAZİ ÖZÜCELİK 

DOC.DR.N.ÖZLEM HARMANKAYA KAPTANOGUL 

Doc.Dr.Fwra TOln KAYHAN 

DOÇ.OR AHMET AKGÛL 

DOC.DR OSMAN KARAKAYA 

PROF.DR.HİOAYET AKDEMİR 

DoC.Df.MKMm YANİK 

Pr«y.Dr.H«YreWn KARA 

Dof.Dr.M*hmat AMt KAYGUSUZ 

Prof.Dr.HUlyiGClNGEL 

PROF.DRAHMET DEMİROK 

PROF.DR AHMET CELEBİ 

DOC -DR.MEHMET ATEŞ 

DOC.DRABDURRAHMAN EKSİK 

OOC.DR.NEVZATUSLU 

DOC.DR.OSMAN BOLCA 

DOC.OR.SİNAN ŞAHİN 

DOÇ.DR.MEHMET SALİH GÜREL 

BRANŞI 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

NEFROLOJİ 

GENEL CERRAHI 

GÖZ HASTALIKLARI 

TIBBİ PATOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

GENEL CERRAHİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

PLASTİK. REK. VE ESTETİK CER 

PSİKİYATRİ 

RADYOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

ACİL TIP 

İÇ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

PSİKİYATRİ 

PSİKİYATRİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

GÖZ HASTALIKLARI 

GÖZ HASTALIKLARI 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

RADYOLOJİ 

DERMATOLOJİ 

ATANDIĞI HASTANE 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH 

ELAZIĞ EAH 

ELAZIĞ EAH 

ELAZIĞ EAH 

ERZURUM BÖLGE EAH 

İSTANBUL BAĞC «AR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL SAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCIAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAĞCILAR EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SAOİ KONUK EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞ. VE HAST. EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞ. VE HAST. EAH 

İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞ. VE HAST. EAH 

İSTANBUL BALTAÜMANI KEMİK HAST. EAH 

İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EAH 

İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EAH 

İSTANBUL OR.SİYAMİ ERSEK GÖĞ. KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞ. KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMI ERSEK GÖĞ. KALP DAM CER. EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞ. KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞ. KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL OR.SİYAMİ ERSEK GÖĞ. KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL EAH 
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PROF.DR.MUSTAFA YAYLACI 

Doç. Dr .Haaan SUNAR 

DOCDR.MEHMET KAAN KİRALI 

DOÇ DR.M.MUHSİN TÜRKMEN 

DOÇ.DR.NİHAL ÖZOEMİR 

OOÇ.DR.MUSTAFA GÜLER 

DOC DR.ALİ METİN ESEN 

Prot. Dr.Muatafa Nuri ELCİOĞLU 

PROF DR.YAVUZ UYAR 

Prof.Dr.NecmeRir KUTLU 

PROF.OR OĞUZ YÜCEL 

Doç.Dr.lrlan YALCINKAYA 

DOÇ.DRADNANYLMAZ 

DOC.DR.YÜKSEl ALTUNTAS 

DOÇ.DR.TURAN ASLAN 

Doc.Or.Haa MahmetSÖKMEN 

Pref.Dr.Marmat Oarya ONUK 

DOCDR.ADEM AKCAKAYA 

BRANŞI 

PSİKİYATRİ 

FİZİKSEL TİP VE REHABİLİTASY 

ROMATOLOJİ 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASY 

FİZİKSEL TİP VE REHABİLİTASY 

ÇOCUK CERRAHİSİ 

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 

GASTROENTEROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

NEFROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

RADYOLOJİ 

ÜROLOJİ 

K.B.8. HASTALILARI 

PLASTİK, REK. VE ESTETİK CER 

RADYOLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

NEFROLOJİ 

PSİKİYATRİ 

TIBBİ ONKOLOJİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

GÖZ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

PLASTİK. REK. VE ESTETİK CER 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

ENDOK. VE METABOLİZMA HAS 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİKI 

GASTROENTEROLOJİ 

GASTROENTEROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

ATANDIĞI HASTANE 

İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HAST. EAH 

İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH 

İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH 

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

İSTANBUL GÖZTEPE EAH 

İSTANBUL GÖZTEPE EAH 

İSTANBUL GÖZTEPE EAH 

İSTANBUL GÖZTEPE EAH 

İSTANBUL GÖZTEPE EAH 

İSTANBUL HASEKİ EAH 

İSTANBUL HASEKİ EAH 

İSTANBUL HASEKİ EAH 

İSTANBUL HASEKİ EAH 

İSTANBUL HASEKİ EAH 

İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH 

İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH 

İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH 

İSTANBUL KARTAL DR L KIROAR EAH 

İSTANBUL KARTAL DR. L. KIROAR EAH 

İSTANBUL KARTAL DR. L. KIROAR EAH 

İSTAN8UL KARTAL DR. L. KIRDAR EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL OKMEYDANI EAH 

İSTANBUL OKMEYDANI EAH 

İSTANBUL OKMEYDANI EAH 

İSTANBUL SÜLEYMANİYE KADIN HAST. EAH 

İSTANBUL SÜREYYAPASA GÖĞÜS HAST. EAH 

İSTANBUL SÜREYYAPASA GÖĞÜS HAST. EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 
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DOC.DR.TOLGATÖZÛNER 

PROF.DR KAKAN GÜRBÜZ 

Doc.Dr.Emm ÖZBEK 

DOÇ.DR.BİRSEN PINAR YILDIZ 

DOÇ.DR.ERDOĞAN ÇETİNKAYA 

Prof.Df.rttanO Fahri OVALI 

Doc.Dr.A.AMuO ERTEKİN 

DOC.DR.GÜNER KARATEKİN 

DOC.DR.E.EROLÜNLÜER 

PROF.DR.MİTAT BAHÇECİ 
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DOC.DR.MUSTAFA DEMİRCİ 

PR0F.DR.GALİP AKMAN 
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Doç.Dr Şeyda K.UÖURLU 

Prof. Dr MuhtlUn ŞENER 

BRANŞI 

GÖZ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

NÜKLEER TIP 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE RE AN. 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

GENEL CERRAHI 

GÖZ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASY 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

GÖZ HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ÜROLOJİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

NEONATOLOJİ 

ACİL TIP 

ENDOK. VE METABOLİZMA HAS 

İC HASTALIKLARI 

MİKROBİYOLOJİ VE KÜ. MİK. 

NÖROLOJİ 

RADYOLOJİ 

TIBBİ ONKOLOJİ 

TIBBİ PATOLOJİ 

GÖZ HASTALIKLARI 

ORTOPEDİ YİTRAVMATOLOJİ 

ATANDIĞI HASTANE 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL TAKSİM EAH 

İSTANBUL TAKSİM EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL ÜMRANİYE EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL VAKIF GUREBA EAH 

İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER EAH 

İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HAST. VE GÖĞÜS CER. EAH 

İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HAST. EAH 

İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HAST. EAH 

İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HAST. EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

ATANDIĞI KADRO 

ŞEF 

5EF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF.- . 

m 
SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF_ 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 
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2002-200» TARİHLERİ ARASİNDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KLİNİK ŞEFLERİ 

S.NO 

235 

236 

237 

236 

23» 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

246 

249 

250 

251 

252 

2S3 

254 

255 

256 

257 

256 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

ADI SOYADI 

DOC.DR.MUNEVVER HOSGÖR 

DOC'OR.VEOİDE TAVLI 

DOÇ.DR.SEYDA ÖRS KAYA 

DOÇDR.YUSUFYIDIRIM 

PROF.DR.MEHMETÖZEREN 

PfoT.Dr.O.GMl YİĞİTBAŞI 

Doç.Dr.Y0kMl YILMAZ 

PROF.DR.MUSTAFA GÖNÜLLÜ 

DOC DR.FEHİME ESRA ÖZER 

DOÇ.DR.NURİ ERDOĞAN 

DOC.DR.İLHAMİCEÜK 

DOÇ DR.MEHMET GÛN0Ü2 

DOÇ.DR.HÜSEYİN AR1NC 

DOÇ.DR M.TAHİR ORUÇ 

DOC.DR.DOĞANATLIHAN 

PROF.OR.DURSUN ODABAS 

PROF.DR.OSMAN DOĞRU 

PROF.DR.ÖMER KARAHAN 

DOC.0R.MESUT SABRI TEZER 

OOC-DR.08MAN TANSEL DARCIN 

DOC.DR.LÜTFULLAH ALTINTEPE 

PROF.DR.M.I.SAFA KAPIÇIOĞLU 

DOÇ.DR.İSMETTOLU 

OOÇ.DR.OĞUZ KARA8AY 

DOC.DR.GÛRSOYALAGÖZ 

DOÇ.DR.ALİ TAMER 

DOC.DR.MEHMET GÜVEN 

DOC.DRASERHAN CEVRİOĞLU 

DOÇ.DR.HÜSEYİN GÜNDÜZ 

DOÇ.DR.HASAN HİLMİ MURATLI 

DOC.DR.EKREMALGÛN 

DOC DRERHAN REİS 

Prof.Or.KulılltyCETlNKAYA 

Prof. Df, Ali BAYRAM 

BRANŞI 

ÇOCUK CERRAHİSİ 

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

K.B.B. HASTALIKLARI 

ÜROLOJİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. 

NEONATOLOJİ 

RADYOLOJİ 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİK 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KARDİYOLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 

GENEL CERRAHİ 

GENEL CERRAHİ 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

NEFROLOJİ 

ORTOPEOl VE TRAVMATOLOJİ 

RADYOLOJİ 

ENFEKSİYON HAST. VE KLİ.MİK 

GÖZ HASTALIKLARI 

IC HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE DOĞUM 

KARDİYOLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ENDOK. VE METABOLİZMA HAS 

GENEL CERRAHİ 

GÖZ HASTALIKLARI 

KARDİYOLOJİ 

ATANDIĞI HASTANE 

İZMİR DR.BEHCET UZ ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

İZMİR DR.BEHCET UZ ÇOCUK SAĞ. VE HAST. EAH 

İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HAST. EAH 

İZMİR EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HAST. EAH 

İZMİR EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HAST. EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

KAYSERİ EAH 

KAYSERİ EAH 

KAYSERİEAH 

KOCAELİ DERİNCE EAH 

KOCAELİ DERİNCE EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

KONYA MERAM EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

SAKARYA EAH 

TRABZON NUMUNE EAH 

TRABZON NUMUNE EAH 

TRABZON NUMUNE EAH 

TRABZON NUMUNE EAH 

ATANDIĞI KADRO 

SEF 

SEF r 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

ŞEF 

ŞEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

SEF 

SEF 

ŞEF 

SEF 

ŞEF 

SEF. 

ŞEF 

. 
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* » 0 2 - 2 0 » TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KLİNİK ŞEF YARDIMCILARI 

S.NO 

J5R.HAT1CE RAHMET ÇAYVN 

ooçvuımt um mımıatoH _ 
Dac.pt n a a saafluı 

OOe.DR,FATMAPEMlftEL_ 

DOC.OW.EMEl EK8İO0LU 

POÇOR MEHMET KlüC 

POC.OR.KEMAIORETEN 

ooçDR_eefit«iT , 

POCJRAUDzpEK 

DOC.OR.MUHARREM DAÛJJ_ 

O0Ç.0Rj«8M &Z18IK. 

P<?Ç.CRJ(ASlMJİ*BAfl(4W 

PW.0r.8IW PON8AK ORSEL 

D0C0R.I8IKCONKBAY1R 

ıDec.Pf.S«m« HOcOMENoPm 

OocOr a t j VALCMKAYA 

PÇC.OR.MURAT ÇAKAN_ 

ADI SOYADI BRANŞI 

ENFEKSİYON HAŞT. VE KÜ.MİKRO. 

KADIN HAST. VE POPUM 

Pac.Pf.Mf«MlO0ROAL 

OOCOR 8EMACANBAKAN OOOOS HASTAL8CLARI 

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 

DOC.OR.OMER »ASAR 

DOC.OR BAHADIR KOLAN 

GASTROENTEROLOJİ 

OEMEL.ÇJSBAHI 

OENILSESRAH) 

İÇ HASTALIKLARI 

O0Ç.0R,KASAmAWRTAj 

DOÇOR.İSMET FARUK OZOÜNER 

OOÇ M.HpSNİYE NESEVAI 

POCDR.BURHANOCAL 

OOC.DR.aa.EM ERPOOAN 

DOC.OR.YAPRAK ENGİN OSTON 

ORJlEHMn «.EflOAfipOUlL 

DOÇ OR ÇETİN KAYMAK 

OOC.DR.PINAR ISIKAORAS 

Opj5.mF^BN£l l£8DJö£ 

DOC.DRO0NAY ERTEM TUNCER 

0OC.BR.MERYEM SARAÇOĞLU 

OOC.DR.HAKAN GENÇ 

0PC.PR.PINARBORMAN 

OOC.DR.SEYFETTIN KOKU) 

DOC.PR SOYKAN CUNC 

D O C P R M U R T E N O N L O 

COC.DR.BERRİH DEMİRBAŞ 

0OC.0R.NURETTİN BORAM 

DPCOR.MURATERSOZ 

POCDR-StSEL DEMİR 

OOC,OR.BETOLTAVİL 

DOC PR.NACİYE 8EMNUR BOYOKASIK 

OOC.PR.ERKAN KAPTANOOLU 

DOC.0R.MELTEM ARZU YETKİN 

tOr.EnİtlOOÇMJtL. _ ... 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

İÇ HASTALIKLARI 

K.B.B. HASTAI 

Kg S, HASTAUKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

ÜROLOJİ 

ÜROLOJİ 

UK CERRAHİSİ 

UK HEMATOLOJİSİ 

çoçjayçARBlYOLOJisi. 

ÇOCUK HEFROLOJl8| 

KADIN HAST. VE POPUM 

KAOtNJJAŞT VE pOflUM.... 

ANE8TEZIY0L0JI VE REAfj, 

ÇOCUK NEFROLOJİSİ 

ENFEKSİYON HAST. VE KLIMlKRp, 

JSÜ.M&SBSL 

ÜW9N_ 

FİZİKSEL TIP VE REHABİUTASYON 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 

GASTROENTEROLOJİ 

GENELCERRAHİ 

GCS HASTALIKLARI 

İÇ HASTALIKLARI 

KADIN HAST. VE POPUM 

FIZtKSEL TIP VE REHABİUTASYON. 

FİZİKSEL TIF 

COCUKSAauOlV 

GASTROENTEROLOJİ 

ŞEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 

ENFEKSİYON HAST. VE KÜ.MİKRO. 

ATANDIĞI HASTANE 

ANKARA ATATORK EAH 

ANKARA ATATÜRK EAH 

ANKARA ATATORK EAH 

ANKARA ATATORK EAH 

ANKARA ATAJÛRK OOÖÖSLHAST. VE 00008 CER. EAH 

ANK4BAPI8KAPJ ÇOCUK 8A0. VE KAST EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH_ 

ANKARA DI8KAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DIŞKAPn 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZİT EAH 

ANKARA, 0I8KAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANaSAPIjKAPI Y1UJIRIM BEYAflTJ5AJl_ 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA PSKAPI YILDIRIM BEYAZTTEAH 

ANKAJJA^SKA£UQLPIRJtl«YAj(IJAH_ 

ANKARA BBS 

ANKARA DI8KAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH 

ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH . 

!ÇC<yjS8^.yE_HASTJAH_ 

»ÇOCUK SAP. VE HAST. EAH 

ANKARA ORSAMI ULUS ÇOCUK SAP VE HAST. EAH 

ANKARA ORSAMI ULUS ÇOCUK SAP. VE HAST. EAH 

ANKARA ORZEKAİTAHİR BURAK KADIN SAP- EAH 

ANKARA ORZEKAl TAHIR BURAK KADIN SAP EAH 

ANKASA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA EAH 

ANKARA ETLİK ZOBEYOE HANIM KADIN HAST. EAH 

ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH 

ANKAJMKEÇBRENJAH 

ANKARA KEÇİÖREN EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKAR&ügMUNEEAiL 

ANKARA NUMUNE EAH 

ATANDIĞI KADRO 

SEF YARDIMCISI 

8EF YARDIMCISI 

8EF YARDIMCISI 

S6F YARDIMCISI 

ŞEF YARDIMCISI 

£EF YASCLMÇISI 

SEFİ4BDJMCJSI_ 

SEF YAR0IMCI8I 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

8EF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

ŞEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

8EF.yARCWÇi8!_ 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SJFJfâSDiMCJS! 

ŞEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

ŞEF.YAROIMCISJ 

SEF YARDİMCİSİ., 

SEF YARDIMCISI 
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3002 ZOOB TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KLİNİK ŞEF YARDIMCILARI 

BRANŞI ATANDlGl HASTANE ATANDI Öl KADRO 

OOC OR DEFNE KALAYCI OOZ, HASTALIKLAHI 

KBB. HASTALIKLARI 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ŞEF YARDIMCISI 

ŞEF YARDIMCISI 

DOC OR CEMAL REŞAT AT ALAY KADIN HAST VE DOĞUM 

DOC DR MEHMET İLERİ 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

SEf YARDIMCISI 

DOCPSASVENTCftEJ! 

DOC OR.NURÇANjHOAP BAYKAM__ 

BC5PBJBBA9BLA1ŞNCJ 

OOC OR KENAN BAYRAKÇI 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ENFEKSİYON HA3T VE Ktl.MlKRO 

ENFEKSİYON HAST. VE KU MIKRO 

ANKARA NUMUNE EAH 

ANKARA NUMUNE EAH 

ŞEF YARDIMCISI 

ŞEF YARDIMCISI 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANKARA NUMUNE EAH 

DOC DR MURAT ALTAY 

POCDR&EYDATORKOUUIEZ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

NÜKLEER. TJP 

ANKARA NUMUNE EAH 

ÇEFYARfl!MSJS!___ 

SEf YARDIMCISI 

.ANKARA ONKOLOJİ EAH.. 

DOC DR PİNAR OAMZE DURAK ULUER 

POC.DR MERAL AKDO0AN 

ANESTEZIYOLOJİ VE REAN 

GASTROENTEROLOJİ 

ANKARATORKIYE YÜKSEK IHTISAS EAH 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İMTİSAS EAH 8EFYARDJMCJSJ_ 

Doe.LV IMtmt A» OZATIK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH_ 

Doe.Dr.murM» KIZILTEPE 

DOÇ OR HAKKI ZAFER ISCAH 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS. EAjl_ 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İMTİSAS EAH 8EF YARDIMCI8I 

Doe.piLHASMeTjMuaKÇL 

PBAiyiaA.Jtt.li». 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANKARA TORKİYE YOKSEK İMTİSAS EAH SEF YARDIMCISI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANKARA JOBKJYE YOKSEK İHTISAS EAH SEF YARDIMCISI 

POC DR.SEREF ALP KOCOKER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

Po&Or.Runmn ATAK 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

OocDf Ahiri Duran DEMİR ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH SEF YARDIMCISI 

OocDrAfcmERBAY 

DOÇ DR.8ERKAN TOPALOOLU 

DOÇ DR DURSUN ARAŞ „, .__ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH_ 

seFYARaMası . 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH SEF YARDIMCISI 

_ H _ DCC.DRtt.peM_lJiyE.NT.aS2AA_ 

OOC DR KADRİYE UFUK ELOİN 

ANKARA TORKİYE YOKSEK İHTİSAS EAH SEF YARDIMCISI 

POZ HASTALIKLARI ANKARA ULUCANLAR POZ EAH SEF YARDIMCISI 

0OC.DR.MU8TAFA DENİZ YILMAZ 

DOC DR MEHMET KAPLAN 

ÜS-SERPAR ÇİMEN. 

DOC.DR.OOKCEN ORH 

DOC.DRAVBE EMRE 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

_ KALP_yjLPAMAR CERRAHİSİ 

KALPVt PAMAJlCERBAa)SL_.. 

KARDİYOLOJİ 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK OOO KALP DAM CER EAH 

İSTANBUL DRStYAMl ERSEK OOO KALP DAM. CER EAH 

F YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

YARDIMCISI 

OOC.DR 8ENNUR ONAL DAYI 

POC.PR.NURTEN SAYAR 

KARDİYOLOJİ _ 

KARDİYOLOJİ 

KARDİYOLOJİ 

JYAMİER3EKI 

I8TAJ«UL_DJISJYAMI ERSEK OOO. KALP DAM. CER EAH 

İSTANBUL DR.gtVAMl ERSEK OOO KALP DAM CER EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK OOO. KALP DAM. CER. EAH 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

POC.PR AHMET AKYOL KARDİYOLOJİ 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK OOO KALP DAM. CER. EAH 

İSTANBUL DR.SİYAMİ ER8EKOOO KALP DAM. CER. EAH 

OOC PRAYDINYILDIRIM İSTANBUL DR SİYAMI ERSEK OOO. KALP DAM CER EAH 

SEF YARDİMCİSİ. 

»«'TARBUflîL 

SEF YARDIMCISI 

SEf YARDIMCISI 

DR.KAPrR KOTtl^ 

DOC DUKAYA KILIÇ 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 8EF YARDIMCISI 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ İ8TAN8UL HAYDARPAŞA NUJ!VNE.EAH_ 

D0C.DW.EOIZ ALTINLI OEMEL CERRAHI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH SEF YARDIMCISI 

DOC.DR M ATOLOA MpFTpOOLU OENEL CERRAHİ ISTAMBJJİHAYOAflPASA NUMUNE EAH 

DOC DR.CEUL U8LU KBB HASTALİKLARİ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH 

BçfcDrJggşJi MJhg AKAN 

DOC.DR.CENOİZ KOKSAL 

ITİK.REK. VE ESTETİK ÇER.. 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

İSTANBUL KARTAL DR. L KIRPAR EAH 

SEF YARDIMCISI 

SK-YAROIMCISL-

SEF YARDIMCISI 

DOC.DR MESUT Sİ8MANO0LU KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

İSTANBUL.KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

DOC OR MEHMET ERDEM TOKER 

OOC.DR İBRAHİM AKIN İZOl 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ. 

KARDİYOLOJİ 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

SEF YARDIMCISI 

EF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İKTİBAS EAH ŞEF YARDIMCISI 

OOC.DR MUSTAFA SAĞLAM İSJAMBLA KARTAL K05UYQLU_YJH.TISAŞJAH_ 

DOC.DR.NILOON ULUSOY BOZBUCA KALP VE BAMAB.ÇERRAHİSİ İSTANBUL KARTAI, KOSUYOLU Y. İMTİSAS EAH SEF YARDIMCISI 
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2002-200* TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARATTIRMA HASTANELERİNE ATANAN KLİNİK ŞEF YARDIMCILARI 

S.NO 

»7 

M 

n 

100 

101 

103 

104 

N*_ 

ı»5. 

107 

İ M 

10» 

110 

111 

112 

113 

114 

ns 

117 

ADI SOYADI 

DOC .OR.HASAN BASRI ERDOĞAN 

DOCORATtABlTlGEN 

DOÇ.DRJtAYHAN OZTÛRK 

DOC DR CİHAMSm YURDOOLU 

DOC OR.RAMAZAN DANBUK 

DOÇ OR.TOUN GEVİM 

DOC M Z YILDIZ YILDIRMAK 

DOCDRCETİN KARACA 

DOC-ORMETIN KOCÛKKAYA 

DOCDRAYHANVERIT 

OOC.DR AHMET SOYLU 

DOC DR MEHMET HACIYANU 

OOC.DR.FERAY KOC 

DOC.DR LEVENT YlUK 

DOCDR ÇEM NAZLI 

DOÇ ORTt) LAY KURT İNCESU 

DOÇ DR AYŞE ÖZLEM SHİSTRELİ 

DOÇ OR.MUSTAFA FAZI OELAL 

DOC DR METE KAYA 

OOtOASAMZEMEN 

DOC DR FEZA KAAN KUtAN 

BRANŞI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

K.8.B. HASTALIKLARI 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

KADIN HAST. VE OOOUM 

OOOUS HASTALIKLARI 

ÇOCUK SAOUGI VE HAST. 

GASTROENTEROLOJİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

OflOLOJİ 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

OOZ HASTALIKLARI 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

KARDİYOLOJİ 

NÖROLOJİ 

PLASTİK. REK. VE ESTETİK CER, 

RADYOLOJİ 

ÇOCUK CERRAHİSİ 

OOZ HASTALIKLARI 

KARDİYOLOJİ 

ATANpi&H HASTANE 

ISTANBUl KAHTAl KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL KARTAL KOSUYOLU Y. İHTİSAS EAH 

İSTANBUL pKMEYOANJ EAH 

İSTANBUL OKMEYDANI EAH 

İSTANBUL SOLEYMANİYE KAOlN HAST. EAH 

ISTANBUl. S0REYYAPASAOOO0S HAST EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAL EAH 

İSTANBUL SİSLİ ETFAl EAH 

İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EAH 

ISTANBM. VAKIF GUFtEBA EAH 

İSTANBUL VAKIF OUREBA EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR ATATÜRK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

İZMİR TEPECİK EAH 

TRABZON NUMUNE EAH 

ATANDIĞI KADRO 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

8EFYARC4MCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI . 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

ŞEFYASOJMCIBJ 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEFYAROIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

SEF YARDIMCISI 

227.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, diş hekimliğindeki uzmanlık eğitimine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/8428) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 08.06.2009 

Tıpta uzmanlık kurulunda dişhekimliğinin 6 dalında uzmanlık verildiğinin kabul 
edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. 

Ülkemizde diş ve çene dokularını ilgilendiren sorular çok yaygındır. 

Bu sorunlar iyi yetişmiş diş hekimleri ile çözülmesi gerekmektedir. 

1.Gerekliliği bilimsel olarak ispatlanmış alanlarda fazladan 4 yıllık eğitimle, 
ülkenin kıt kaynak ve imkanları heba edilmiş olmaz mı? 

2.Diş hekimlerinin kısa süreli eğitimle edinebilecekleri bilgi ve beceriler için 
zaman kaybetmiş olmazlar mı? 

- 8 3 3 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

3.Diş hekimliği hizmetlerinin maliyetinin artmasına ve hizmet ulaşımının 
zorlaşmasına sebep olunmaz mı? 

4.Uzmanlık alanı kabul edilen dallarda doğal olarak bazı işlemlerin uzmanlık 
gerektiği ileri sürülerek diş hekimlerinin çalışma alanları kısıtlanmış olmaz mı? 

5.Yukarıdaki sorular çerçevesinde tıpta uzmanlık kurulunun kararını yeniden 
değerlendirmelerini isteyecek misiniz? 

T.C. 
SAÖLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.10.0.SEG.0.06.00.02 
Konu :Yazılı Soru önergesinin 

Cevaplandırılması 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

tlgi: 17/06/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından "Diş Hekimliğindeki 
Uzmanlık Eğitimi" konusuna ilişkin olarak verilen, 7/8428 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 

A i 
f. Dr/Recep AKI A 

J Bapı 

EKİ: 
Soru önergesi Cevabı 
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SORU: 

Tıpta Uzmanlık Kurulunda Diş hekimliğinin 6 dalında uzmanlık verildiğinin kaftul*-

edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. 
Ülkemizde diş ve çene dokularını ilgilendiren sorular çok yaygındır. 
Bu sorunlar iyi yetişmiş diş hekimleri ile çözülmesi gerekmektedir. 

1. Gerekliliği bilimsel olarak ispatlanmış alanlarda fazladan 4 yıllık eğitimle, ülkenin 
kıt kaynak ve imkanları heba edilmiş olmaz mı? 

2. Diş hekimlerinin kısa süreli eğitimle edinebilecekleri bilgi ve beceriler için zaman 
kaybetmiş olmazlar mı? 

3. Diş hekimliği hizmetlerinin maliyetinin artmasına ve hizmet ulaşımının 
zorlaşmasına sebep olunmaz mı? 

4. Uzmanlık alanı kabul edilen dallarda doğal olarak bazı işlemlerin uzmanlık 
gerektiği ileri sürülerek diş hekimlerinin çalışma alanları kısıtlanmış olmaz mı? 

5. Yukarıdaki sorular çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararını yeniden 
değerlendirmelerini isteyecek misiniz? 

CEVAP: 

Tıpta Uzmanlık Kurulu 1219 sayılı Kanunun değişik 9 uncu maddesi gereğince, YÖK, 
Sağlık Bakanlığı, GATA, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliğinin 
temsilcilerinden oluşan, uzmanlık eğitiminin usul ve esasları konusunda görüş vermekle 
yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş, ülkemizde üst düzeyde bilimselliğe sahip sürekli bir 
kuruldur. Bu çerçevede uzmanlık eğitimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere Sağlık 
Bakanlığınca hazırlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında 
da anılan kuruldan görüş alınarak diş hekimliğinde 6 alanda uzmanlık eğitim verilmesi 
öngörülmüştür. Ülkemizde ağız diş sağlığı sorunlarının çokluğu ve bu sorunların iyi eğitimli 
hekimlerce tedavisinin gerekliliği bilinen bir gerçektir. Diş hekimlerimiz bu sorunların 
tedavisinde gereği gibi hizmet vermekle beraber bazı hastalıkların tedavisi uzmanlık 
gerektirmektedir. Nitekim; Tıpta Uzmanlık Kurulunun uzmanlık eğitimi öngördüğü alanlarda 
3 veya 4 yıllık ilave eğitim ile hizmet verilmesi, bilimin eriştiği noktada bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmıştır. Eğitimli ve donanımlı uzmanlarla ülkemiz insanına hizmet sunulması sosyal 
devlet anlayışının bir gereği olup bu eğitime, fazladan 4 yıllık zaman kaybı ya da ülke 
kaynaklarının heba edilmesi gözü ile bakılamaz. Kaldı ki; diş hekimliğinde ileri eğitim 
günümüze kadar doktora eğitim programlan ile sağlanmaktaydı. Doktora eğitimi süreleri ise 
öngörülen uzmanlık eğitimi sürelerinden daha uzundur. 

Uzman diş hekimlerinin varlığı kaliteli sağlık hizmetine ulaşımı kolaylaştıracaktır. 
Uzman ve pratisyen hekimler arasındaki işbirliği ile tıbbın diğer dallarında olduğu gibi diş 
hekimliğinde de sağlık hizmetinin kalitesi artacaktır. 

Sağlık hizmetlerinde uzman iş gücü planlaması, hem tıp hem de diş hekimliği 
alanlarında kısıtlayıcı değil bilakis adaleti ve kaliteyi getireceği için istenmeyen bir duruma 
yol açmayacaktır. Bu çerçevede pratisyen diş hekimleri hastalarını tedavi edecekler, uzmanlık 
gerektiren durumlarda hastalar uzmanlara yönlendirilecektir. 

Tıpta Uzmanlık Kurulu hem tıp hem diş hekimliğindeki uzmanlık eğitiminin usul ve 
esaslarını dinamik bir şekilde takip eden sürekli bir bilimsel kurul olup Bakanlığımız Tıpta 
Uzmanlık Kurulunun görüşlerini almaya devam edecektir. 
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228.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, domuz gribine ve domuz eti 
ticaretine, 

- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'in, pamuk üretimindeki sorunlara, 
- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, buğday üretimine ve çiftçilerin desteklenmesine, 
- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'in, TMO'nun hububat alım fiyatlarına, 
- Edirne Milletvekili Rasim Çakır 'in, Edirne Tarım İl Müdürlüğünün personel ihtiyacına ve 

Kapıkule gümrüğüne "Zirai Karantina Şubesi" kurulup kurulmayacağına, 
- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, İznik 'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere, 
- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çiftçilik belgesine ve Ziraat Odalarının güçlendirilmesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8429), (7/8430) 

(7/8431), (7/8432), (7/8433), (7/8434), (7/8435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hayvancılık ve süt üretimi ile ilgili sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

JtfeMmet Akif PAKSÖM 
Kahramanmaraş Milletvekili 

1. Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından domuz gribine karşı aktif bir 
izleme programı yürütülüyor mu? Bu konuda hazırlanmış bir eylem planı varmıdır? 
Domuz gribinin izlenmesi konusunda hangi laboratuarlar görevlidir? 

2. Domuz gribi etkeni diğer hayvan türlerini etkiliyor mu? Etkiliyor ise ne gibi Önlemler 
alınmıştır? 

3. Türkiye'de kaç domuz çiftliği bulunmakta ve yetiştiriciliği yapılan toplam domuz 
sayısı ne kadardır? Domuz çiftlikleri hangi illerde bulunuyor? Domuzlar nasıl 
besleniyor? 

4. Türkiye'de domuz mezbahası var mı? Mezbaha iznini hangi birim veriyor? 2003 
yılından beri kaç mezbahaya geçici izin verildi? Mezbahaların kapasitesi nedir? Elde 
edilen etlerin nerelerde tüketildiği ve kayıtlan nasıl izleniyor? 

5. Türkiye' ye 2003 yılından bu yana her yıl için ithal edilen domuz.,.eti miktan ne 
kadardır? Ülkemizde 2003 yılından buyana ithal edilen domuz eti kaynaklı salam, 
sosis sucuk vb et ürünleri miktan ne kadardır? Domuz eti ve ürünlerinin nerelerde 
tüketildiği konusunda kayıt tutma ve izleme var mıdır? ithalatına hangi birim izin 
veriyor? İthalatta artış olduğu söyleniyor doğrumudur? 

6. Çok miktarda avlandığı söylenen yabani domuzların etleri ne yapılıyor? Turistik 
bölgelerde otellerde pazarlandığı söylenen bu etler nasıl sevk ediliyor? Rapor 
düzenleniyor mu? Başka nerelerde tüketiliyor? Bu etler kontrolden geçiyor mu? Yıllık 
miktarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 

7. Turistlerin sağlığı açısından çiftliklerde yetiştirilen domuz veya avlanan yabani domuz 
etlerinin güvenilir olduğunu söyleyebilir misiniz? Kontrolden geçmeyen domuz eti 
tüketilmesi nedeniyle doğacak bir gıda skandalinin ülkemiz turizm sektörüne yapacağı 
olumsuz etkiyi düşünüyor musunuz? 

8. Domuz eti yemeyen tüketicilerin aldatılmaması için ne tür önlemler alınmıştır? Gıda 
güvenliğinden sorumlu bir bakanlık olarak özellikle turistlerin yoğun olduğu otellerde 
konaklayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla et ve et ürünleri tüketmelerine 
güvence verebilir misiniz? 

9. Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürünün "D.eti" yazan etlerin domuz eti 
olduğu şeklinde basına çıkan açıklamasını doğru buluyor musunuz? Doğru ise tüketici 
güvenliğini kim sağlayacak? 
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04.06.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sayın M.Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet ORHAN 
MHP Manisa Milletvekili 

Dünyada yıllık ortalama 20 milyon ton yani, 107 milyon balya pamuk üretimi 
mevcuttur. Türkiye yılda 900 bin ton çırçırlanmtş lif pamuk (mahlıç) üretim 
yapabilmekte olup bu rakamlar süratle aşağılara düşmektedir. 

Yılda ortalama 400 bin ton pamuk ithal etmek zorunda kalmakta olup bu yönetim 
politikaları ile bu rakamlarda süratle artacaktır. Ülkemize yapılan bu ithalat önce Türk 
çiftçisini sonra tekstilcimizi ve çalışanlarını vurmaktadır. Güzide ülkemiz Türkiye, 
pamuk üretim verimliliğinde dünyada üretici ülke içinde 3. sırada yer almakta olup, 
büyük pamuk üretimi ülkeleri kıyaslamasında da birinci şuadadır. 

Günümüzde AKP politikaları sonucu, Türk Tekstil fabrikaları giderek daha cazip 
fiyatlarla Yunanistan'dan, Özbekistan gibi Ortaasya ülkelerinden, Amerika'dan 
pamuk ithal etmek zorunda kalmaktadır. Ülkemiz kendi iç bünyesinde 1.2 milyon ton 
pamuk tüketimini göz önünde bulundurduğumuz da olayın ne denli vehamet arz 
etmekte olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Yerli pamuk fiyatları, AKP Hükümetinin 10 
milyon pamuk üreticisini desteklemediğinden dolayı pahalı kalmakta ve Türk 
pamuğuna talep süratle azalmaktadır. 

Bu ekonomik buhran ve yönetim bozukluğuna rağmen, zor şartlar altında dünyanın 
en verimli pamuk tanım yapılırken, pamuk üreticilerimiz için girdi maliyetleri ve işçi 
maliyetierinin yüksekliği ile birlikte sonuçta pamuk tarlada kalmakta yok olma 
yolunda süratle ilerlemektedir. 

Bu sıkıntıların giderilebilmesi için; 

1- Pamuk üretimi ve üreticileri ile ilgili olarak sorunların çözümlenmesi için 
bir acil kurtarma planınız varmıdır? 

2- Pamuk Türkiye için vazgeçilemez konumda, stratejik bir hammaddedir. 
Avrupa Komisyonu, Genel Tarım Politikası (CAP) çerçevesinde pamuk 
reformunu onaylamıştır. Bundan böyle Avrupalı pamuk çiftçilerine ödenekler 
artırılacağı Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Gelişim Komiseri Mariann Fischer 
Boel tarafından deklare ediîmiştir.Dolayısıyla Avrupa pamuk Üretimini 
arttırma yönünde hamleler yapmaktadır.Dünya şartlarında rekabet edebilmesi 
ve 10 milyon insanın yaşamım kazandığı pamuk ve üreticisinin desteklenmesi 
düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza ERTEMUR 
Denizli Milletvekili 

Ülkemizin geleneksel ürünlerinden olan ve tarımımızın bel kemiği sayılan 
buğday üretiminde, tarımsal girdilerinde yaşanan aşırı yükselme, ürün fiyatlarının 
yerinde sayması, desteklemelerin yetersizliği ve yanlış tarım politikaları nedeniyle 
ciddi azalma meydana gelmiştir. En büyük sorunlardan biri de hem işletme büyüklüğü 
hem de buğday veriminde AB ülkelerinin çok altında oluşumuzdur. AB Ülkeleri 
ortalaması buğday ekilen 1 Hektar arazide ortalama verim 4,8 ton iken ülkemizde ise 
bu rakam 2 tondur. Yine AB'de, buğday üreten ortalama bir işletmenin büyüklüğü 
17,4 Hektar iken Türkiye'de bu rakam 6,1 Hektardır. Bu verimlilik düşüklüğü 
nedeniyle, ortalama bir işletme sahibinin bir yılsonunda elde ettiği gelir, AB'de 
Türkiye'dekinin 6 katıdır. 

Avrupa Birliği ile Ülkemizi kıyasladığımızda AB çiftçisinin başta girdi destekleri 
olmak üzere önemli oranda devlet desteğinden yararlandığı, bu sayede birikim 
yaparak üretim teknolojisini geliştirebildiği gözlenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Ülkemizin 2002—2009 yılları arasında toplam buğday üretimi ne olmuştur? 
Ürünlere göre dağılımı nedir? İllerimize göre dağılımı nedir? 

2- Ülkemizin 2002—2009 yılları arasında buğday ekim alanı ne kadardır? Bir 
azalma söz konusu ise sebepleri nelerdir? Ne tür önlemler alınacaktır? 

3- 2002—2009 yılları arasında toplam buğday ithalatı ve ihracatımız ne 
olmuştur? Ülkelere göre dağılımı ve toplam tutarı nedir? 

4- Tarımımızı olumsuz yönde etkileyen yüksek girdi fiyatları konusunda, zirai 
ilaç, gübre, ürün desteği, vergi indirimi gibi uygulamalarla indirim 
sağlanması konusunda bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? 

5- Maliyetleri azaltmak ve verimi artırmak için, tarım sektöründe işletme 
büyüklükleri artırmaya yönelik olarak; arazi toplulaştırılması, 
kooperatifleşme ve yatırım teşvikleri konusunda yapılan çalışmalar 
nelerdir? Sonuçları nedir? 

6- Doğrudan Gelir Desteği (DGD) sosyal bir destek olarak verildiği 
düşünüldüğünde, tarımda reel anlamda gelişme sağlayacak, üretime dayalı 
prim sistemi yeterli düzeye çıkartılacak mıdır? Bu konuda yapılan 
çalışmalar nelerdir? 

7- Çiftçimizi her dönem perişan eden ürün ödemelerinde, desteklerde 
yaşanan gecikmelerin bir daha yaşanmaması için ne tür bir önlem alınması 
düşünülmektedir? 

8- izlenen hububat politikalarında verimlilik ve kalitenin artırılması için tarım 
teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? 

9- Buğdayda sertifikalı tohum kullanılması sağlanmasına yönelik önlemler 
nelerdir? Yeterli görülebilir mi? 

10-Ülkemizin tarım potansiyeli düşünüldüğünde toprak analiz laboratuarlarının 
sayısı yeterli midir? 

11-Toprak yapısına uygun gübre kullanımı teşvik etmek için yapılan çalışmalar 
nelerdir? 

12- Topraklarımızın yapısına uygun gübre kullanımı teşvik edilmesi ve gübre 
piyasasının etkin bir biçimde denetlenmesi konusunda yapılan çalışmalar 
nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması İçin gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

/ Vfir.TanselBARIŞ 
/ Kırklareli Milletvekili 

1) Toprak Mahsulleri Ofisinin Açıklamış olduğu Hububat alım fiyatlarının, 
üretici çiftçilerimiz ve Ziraat Odalarımız tarafından çok düşük bulunduğu, açıklanın 
alım fiyatlarının, üretim maliyetlerinin çok altında bulunarak, bu fiyatların kabul 
edilemez olduğu ifade edilmektedir. Üretici çiftçilerimizin ve Ziraat Odalarımızın da 
ifade ettiği gibi TMO'nin açıkladığı alım fiyatları maliyetlerin altında mıdır? TMO'nin bu 
hububat alım fiyatlarını belirlerken, çiftçilerin girdi maliyetleri göz önüne alınmamış 
mıdır? 

2) Ziraat Odalarımızın açıkladıklarına göre son bir yılda tarımda girdi 
maliyetlerin % 100'leri. geçtiği halde, TMO tarafından açıklanan hububat alım 
fiyatlarındaki artışın ise % 8 civarında olduğu iddia edilmektedir. Ziraat Odalarımızın 
maliyet hesaplarında mı bir yanlışlık vardır? Yoksa TMO mi maliyetleri hesaplarken 
bazı girdileri hesaba katmamakta mıdır? Maliyet hesaplamalarında bu kadar 
uçurumun olmasının sebebi nedir? 

3) Ziraat Odalarımızın açıkladığı maliyet artışlarına karşın, TMO'nin, çok düşük 
artışla hububat alımı yapmasını, TMO'ni çiftçilerimizin zor durumda kalmalarından 
yararlanarak, fırsatçılık yapıyor diye bilir miyiz? 

4) Ziraat Odalarımızın yaptıkları hesaplamalara göre çiftçinin kurtarılması en 
azında ayakta kalabilmesi için Kırmızı sert ekmeklik buğdayın en az 525, Anadolu 
sert buğdayın ise an az 575 lira olması gerekirken, TMO'nin 475 lira olarak 
açıklamakta, hatta kalite düşüklüğü nedeni ile bölgemizde bu fiyatın 400 liraya kadar 
da düşeceği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

5) Çiftçilerimiz %98 gibi büyük bir çoğunlukla kredi kullandıkları, açıklanan bu 
hububat fiyatları ile borçlarını ödeyemeyeceklerini, kredilerini kapatamayacaklarını, 
bu durumda bankalara olan kredi borçlarından dolayı hapse gereceklerini İfade 
etmektedirler. Çiftçilerimizin hapse girmemeleri İçin açılanan bu hububat fiyatlarına 
ilave bir fiyat verilerek çiftçilerimizin hapse girmelerinin önüne geçecek midir? 

6) Ziraat Odalarımızın açıklamalarına göre geçen yıl 40 kuruş olan arpanın bu 
yıl 35 fiyat verildiği ifade edilmektedir. Girdi maliyetlerinde düşüş mü odluda, arpaya 
geçen yılın da adlında bir fiyat verilmiştir? 

7) Çiftçilerimizin ifadelerine göre; geçen yıllara göre üretim kalitesinde ve 
miktarında % 75'e varan düşüş olduğundan çiftçinin çok zor durumda olduğu, 
TMO'nin açıkladığı hububat alım fiyatları ile tamamen yok olacaklarını ifade 
etmektedirler. Çiftçilerimiz bu feryatlarına çözüm bulunacak, mıdır? Yoksa tamamen 
yok olmalarına göz mü yumulacaktır? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MtLLET M E C L İ S ! B A Ş K A N L I G I N A 

Aşağıda gerekçesi belirtilen sorularımın Tarım Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, arz ederim. 

Saygılarımla. 08.06.2009 
\ V 
L 

Edirne bir sınır şehri olduğu için özellikle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne 
Tarım ti Müdürlüğü ithalat ve ihracat işlemlerinde son derece yoğun bir şekilde birlikte 
çalışmaktadırlar. Ancak kurumun işleyişinde zaman zaman personel yetersizliğinden dolayı 
aksaklıklar oluşmakta ve üyeleri ithalat işlemlerinde yabancı menşeli vagonlara gereksiz secur 
ödemek zorunda kalmaktadır. Aynca, Avrupa'nın en büyük kara ulaştırma limanı olan 
"Kapıkule Gümrük Sahası"nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi'nin öncülüğünde 
modernizasyonu tamamlanmış olup 19 Haziran'da açılışı gerçekleşecektir ve bu tarihten sonra 
Kapıkule Gümrük Sahasında hem idarenin hizmetini iyileştirmek hem de üyelerin zaman 
kaybını önlemek için acilen "Zirai Karantina Şubesi " kurulması gerekmektedir. 

Soru 1: Edirne Tarım îl Müdürlüğüne personel almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 2: Yukarıdaki gerekçede belirtildiği üzere Edirne'de "Zirai Karantina Şubesi " 
kurmayı düşünüyor musunuz? 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişlerl Bakanı Sayın M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz eder im. 

K e m a l DEMİREL „ 
Bursa Mi l letveki l i 

Bursa III, İznik i lçesinde, geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 dakika etkili olan ceviz 
büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinde büyük zarar 
meydana gelmiştir. 

Dolu yerde buz yığınlarının oluşmasına neden olmuş, zaman zaman, yumurta 
şansı büyüklüğüne ulaşmış ve dolu yüzünden sebze ve meyve bahçelerinde önemli 
kayıp yaşanmıştır. Bölgede üret imi yapılan; zeytin başta olmak üzere üzüm, elma, 
ayva, şeftal i , pat l ıcan, salatalık ve armutta büyük zarar meydana gelmiştir. 

Geçen zaman içerisinde dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilere 
Bakanlığınız tarafından herhangi bir yardım ve destek sağlanmamıştir." 

1. Bursa İÜ îznik İlçesi Dereköy'de geçtiğimiz yıl meydana gelen dolu yağışı 
nedeniyle ürünler i zarar gören çiftçilerle ilgili olarak bu güne kadar hangi 
çalışmalar yapılmıştır? 

2. Ürünleri zarar gören çiftçilerimize herhangi bir destek sağlanmış mıdır? 
Sağlanmadıysa sebepleri nelerdir? 

3. Bu üretici lerimizin bankalara olan kredi borçlannın ertelenmesiyle ilgili olarak 
neler yapılmıştır? 

4. Dolu nedeniyle zarar gören üreticilerimizin mağduriyet inin giderilmesine 
yönel ik olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

Bilindiği gibi 15.05.2007 tarih ve 5661 sayılı kanunun 3. maddesiyle, Ziraat Odası buluniın 
yerlerdeki çiftçilerden çiftçi belgesi isteme zorunluluğu ortadan kaldırılmış, ancak bu düzenleme 
Anayasa mahkemesinin 6.11.2008 tarih ve 2008/157 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin bu kararına rağmen Bakanlığınız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 090 sayılı yazılan ile "Kanunun iptal edilmeden önceki 
hükümlerine istinaden çiftçilerden çiftçilik belgesi istenilmesi hususunda yasal bir zorunluluk 
bulunmadığı" belirtilerek çiftçilerimiz ile Ziraat Odaları arasındaki organik bağın koparılmasına 
yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Ülkemizde halen Ziraat Odalarına kayıtlı kaç çiftçimiz bulunmaktadır? Kayıtlı çiftçilerin 
oranı nedir? . .. ; . 

2. Bakanlığınızca çiftçilerimizin yasal bir meslek kuruluşu çatısı altında faaliyet göstermesinin 
desteklenmesine yönelik hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

3. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Ziraat Odaları tarafından ücretsiz olarak 
verilen ve kişinin çiftçilik yaptığım gösteren bir belge olan çiftçilik. belgesini alma 
zorunluluğunu kaldırmak istemenizin gerekçeleri nelerdir? 

4. Çiftçilerimizin bir meslek odasına üye olarak bir belgeye sahip olmalarının Türk tarımı ve 
demokrasisi açısından herhangi bir sakıncası var mıdır? Varsa bu sakıncalar nelerdir? 

5. Bakanlığınızın bu konuda verilmiş yargı kararını uygulamamasının gerekçesi ne olabilir? 
Bakanlığınız uygulaması hukuk devleti ilkesine aykırı değil midir? Çiftçilerimizin kayıt dışı 
kalmasının yol açacağı sakıncaların ve belirsizliklerin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca 
neler yapılmaktadır? 

6. Bakanlığınızın meslek Örgütlerinin güçlendirilmesine ve kurumsallaştırılmasına yönelik 
düzenlemelere ilişkin yeni bir çalışması var mıdır? Varsa çalışmanın kapsamı ve uygulama 
planı nasıldır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ 2 _ 3 X O «n ^ m n v ^ t k 
KONU : Yazıl. Soru Önergeleri J * » TEMMUZ ZWB 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif PAKSOY' 
a ait 7/8429, Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN' a ait 7/8430, Denizli Milletvekili Ali 
RızaTîRTEMÜR'e ait 7/8431, Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'a ait 7/8432, 
Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'a ait 7/8433, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' e 
ait 7/8434 ve Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'a ait 7/8435 esas nolu yazılı soru 
Önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

; / ^ ^ ^ ' â ^ 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

EKLER: 
1- Görüş 
2- Görüş 
3- Görüş 
4-Görüş 
5- Görüş 
6-Görüş 
7 Görüş 

7/8429 
7/8430 
7/8431 
7/8432 
7/8433 
7/8434 

778435 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi: Mehmet Akif PAKSOY 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Esas no :7/8429 

SORU l)Türkiye'de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından domuz gribine karşı aktif bir 
izleme programı yürütülüyor mu? Bu konuda hazırlanmış bir eylem planı varmıdır? Domuz 
gribinin izlenmesi konusunda hangi laboratuarlar görevlidir? 

CEVAP 1) Tüm hayvancılık işletmeleri 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan "Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince İl/İlçe Müdürlüklerimizce denetlenmektedir. Domuz 
gribi hastalığının dünyada yayılım göstermesi üzerine Bakanlığımızca alman tedbirler 
kapsamında 30.04.2009 tarihli resmi yazı ile ilgili illere domuz çiftlikleri ve kontrolleri 
konusunda ilave talimat gönderilmiş olup, bu talimat resmi web sayfamız olan 
www.kkgm.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
SORU 2)Domuz gribi etkeni diğer hayvan türlerini etkiliyor mu? Etkiliyor ise ne gibi 
önlemler alınmıştır? 

CEVAP 2) Domuz gribi, Influenza A virüs grubuna ait virüslerin neden olduğu akut solunum 
yolu hastalığı olup Influenza A virusları insan, domuz, at, deniz memelileri ve kuşlar olmak 
üzere birçok hayvan türünden izole edilmiştir. Domuzların solunum yollarında domuz, insan 
ve kuş gribi virüslerine duyarlı alıcılar bulunmaktadır. Dolayısıyla domuzlar, virüslerin eş 
zamanlı bulaşması halinde yeni grip virüslerinin ortaya çıkma ihtimalini arttırmaktadır. 
Ülkemizde domuz çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimlerde "Domuz Gribi" hastalığı 
yönünden herhangi bir klinik bulguya rastlanmamıştır. 

SORU 3)Türkiye'de kaç domuz çiftliği bulunmakta ve yetiştiriciliği yapılan toplam domuz 
sayısı ne kadardır? Domuz çiftlikleri hangi illerde bulunuyor? Domuzlar nasıl besleniyor? 

CEVAP 3) Ülkemiz genelinde Antalya, Kırklareli ve İzmir illerinde olmak üzere 3 adet domuz 
çiftliği bulunmakta iken 17.06.2009 tarihinde Kırklareli'ndeki çiftlikte bulunan hayvanlar 
kesim amacıyla Antalya ilinde bulunan çiftliğe sevk edilmiş ve bu ildeki domuz çiftliği 
faaliyetini sonlandırmıştır. izmir ve Antalya illerindeki çiftliklerde bulunan toplam domuz 
varlığı 1800 civarındadır. 

SORU 4)Türkiye'de domuz mezbahası var mı? Mezbaha iznini hangi birim veriyor? 2003 
yılından beri kaç mezbahaya geçici izin verildi? Mezbahaların kapasitesi nedir? Elde edilen 
etlerin nerelerde tüketildiği ve kayıtlan nasıl izleniyor? 

CEVAP 4) Bakanlığımızca Antalya îli, Manavgat İlçesinde bulunan Tropikal Turizm Canlı 
Hayvan Gıda Sanayi A.Ş.' ne ait 3. Sınıf Domuz Mezbahasına 10.02.2009 tarihinde Çalışma 
İzin Belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca Antalya ti Müdürlüğüne verilen talimat gereğince; ante 
mortem muayenede dikkatli davranılması, domuz karkaslarının trişin yönünden muayenesi için 
trişineskop cihazının temin edilmesi, görevli Veteriner Hekimin bu konuda eğitilmesi ve elde 
edilen etlerin nereye gönderildiği konusunda kayıtların tutulması istenmiştir. 
Tespit edilen domuzların kesimlerinin yapılması için İzmir, İstanbul, Adana, Balıkesir ve 
Tekirdağ İllerinde kısa süreli geçici kesim yerleri oluşturulmuş, ancak 10.02.2009 tarihinde 
Antalya ilinde ruhsatlı domuz mezbahası kurulmuş olduğundan geçici kesim yeri 
oluşturulması uygulamasına son verilmiştir. 
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Tüm hayvancılık işletmeleri 09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
"Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik" hükümleri gereğince ti/İlçe Müdürlüklerimizce denetlenmektedir. 

SORU S) Türkiye' ye 2003 yılından bu yana her yıl için ithal edilen domuz eti miktarı ne 
kadardır? Ülkemizde 2003 yılından buyana ithal edilen domuz eti kaynaklı salam, sosis sucuk 
vb et ürünleri miktarı ne kadardır? Domuz eti ve ürünlerinin nerelerde tüketildiği konusunda 
kayıt tutma ve izleme var mıdır? İthalatına hangi birim izin veriyor? İthalatta artış olduğu 
söyleniyor doğrumudur? 

CEVAP 5) 2003-2006 yıllan arasında toplam 156 ton domuz eti ve domuz eti ürünleri ithalatı 
yapılmıştır. 2007-2008 yıllarında ve 2009*un ilk 6 ayında domuz eti ithalatı yapılmamıştır. 
Domuz eti ithalatında artış söz konusu değildir. 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun'un verdiği yetki çerçevesinde, gıda maddelerinin yurtiçi, ithalat ve ihracat 
aşamalarındaki gıda güvenliği ve kalitesine yönelik izin, tescil ve denetim hizmetleri 
Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu kapsamda domuz ürünlerinin ithalatında bakanlığımız 
yetkilidir. 

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 
Tebliğ hükümlerine göre, domuz ürünlerinin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaktadır. 

İthalat işlemleri 02.09.2007-26631 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Gıda Maddeleri ve Gıda 
ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat 
Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 31)" hükümlerine göre 
yapılmaktadır. 

Ayrıca Domuz etinden üretilen ürünler 10.02.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Et Ürünleri Tebliği" hükümlerine göre kontrol edilmektedir. 

Fiili ithalat aşamasında Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 25 İl Tarım Müdürlüğü tarafından 
Belge, Kimlik ve Fiziksel bazda kontroller yapılmaktadır. 

İthalat aşamasında istenecek analizlerde, öncelikle gıda güvenliğine esas, insan sağlığı 
açısından tehlike oluşturabilecek hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

İthalat aşamasında yapılan kontroller sonucunda ürünün mevzuata uygunluğunun tespit 
edilmesi durumunda serbest dolaşıma girişine izin verilmektedir. 

Ürünün gıda güvenliği şartlan Türk Gıda Kodeksi ile belirlenmiştir. 

Aynca ithalat aşamasında Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği kapsamındaki 
ürünler karantina yönünden değerlendirilmektedir. 

SORU 6) Çok miktarda avlandığı söylenen yabani domuzların etleri ne yapılıyor? Turistik 
bölgelerde otellerde pazarlandığı söylenen bu etler nasıl sevk ediliyor? Rapor düzenleniyor 
mu? Başka nerelerde tüketiliyor? Bu etler kontrolden geçiyor mu? Yıllık miktannın ne kadar 
olduğunu biliyor musunuz? 
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CEVAP 6) Avlanan domuzların nakli her yıl toplanan Merkez Av Komisyonu'nun aldığı 
kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu itibarla, 01.06.2009 tarihli ve 27245 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 2009-2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı Dördüncü Bölüm 
Madde 15'de avlanan domuzların şevkinde uygulanması gereken kurallar şu şekilde 
belirtilmiştir: 

"MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç, et ve trofelerinin satışı yasaktır. 
Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu 
parçalamadan ve et haline dönüştürmeden; 
a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban 
domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe 
şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına 
verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek, 
b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır. 
2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı 
kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur. 
(3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak 
taşınan yaban domuzlan yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır." 

SORU 7) Turistlerin sağlığı açısından çiftliklerde yetiştirilen domuz veya avlanan yabani 
domuz etlerinin güvenilir olduğunu söyleyebilir misiniz? Kontrolden geçmeyen domuz eti 
tüketilmesi nedeniyle doğacak bir gıda skandalinin ülkemiz turizm sektörüne yapacağı olumsuz 
etkiyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 7) Bilindiği üzere piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun 
olması zorunludur. Bu kapsamda gıda üretiminde kullanılan hammaddenin sağlıklı ve güvenli 
olması yanında gıdaların izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, gerekli bilgileri içerecek 
şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. 
Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği (07.07.2006/2622 1 R.G) 
kapsamında domuz ve yaban domuzu eti kullanımına izin verilmekte olup, söz konusu etlerin 
ruhsatlı kesimhanelerde kesilmiş ve veteriner hekim muayenesinden geçmiş sağlıklı 
hayvanlardan elde edilmiş olması ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerine 
uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Domuz eti ithalatına ise sadece 
turistik tesislerde kullanılmak üzere izin verilmekte olup, söz konusu tesislerin de yukarıda 
belirtilen hükümlere uyması gerekmektedir. 
Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Av ve Yaban Hayvanları tle Bunlardan Elde Edilen 
Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik' in 64 üncü maddesi ile 
yaban domuzu hariç diğer avına izin verilen türlere ait etlerinin alımı ve satımı yasaklanmıştır. 
Aynı yönetmeliğin Yaban domuzu eti ticareti ile ilgili 65 inci maddesinde ise "Avlanan yaban 
domuzlarından elde edilen etlerin ticaretini yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ticari 
faaliyet izinleri dışında Bakanlıktan yaban domuzu eti ticareti ve ihracatı için ayrıca izin 
alırlar" ifadesi bulunmaktadır. 
Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline 
dönüştürmeden ilgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi 
almak için, 3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre de ilgili muhtarlık veya belediyeye 
menşe şahadetnamesi almak için başvururlar. İlgili il müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü 
veya şefliği yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenler. 
Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline 
dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulur. Aksine hareket edenler hakkında ilgili 
Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır. 
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Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi, 3285 sayılı Kanunun 22. v 

maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin 
ticaretini yapan ticarethanelere satılır. Bu ticarethaneler yaban domuzu etinin insan gıdası 
olarak tüketilebileceğine dair hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık 
raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilirler. 
Nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu bu işletmelerde 
muhafaza edilir. Nakliye tezkeresi, menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu 
olmayan yaban domuzu etlerinin bu işletmelerce alınması, depolanması veya saklanması 
yasaktır. 
Yaban domuzu eti iç piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16/11/1997 
tarihli ve 23177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve bu 
Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre satılabilir. 
Gıda mevzuatı kapsamında söz konusu tesislerde parçalama işleminin yapılabilmesi için 
Bakanlığımızdan çalışma izni alınması ve etlerin damgalanması gerekmektedir. 

SORU 8) Domuz eti yemeyen tüketicilerin aldatılmaması için ne tür önlemler alınmıştır? Gıda 
güvenliğinden sorumlu bir bakanlık olarak özellikle turistlerin yoğun olduğu otellerde 
konaklayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla et ve et ürünleri tüketmelerine güvence 
verebilir misiniz? 

CEVAP 8) 10.02.2000-23960 tarih ve 2000/4 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Türk Gıda 
Kodeksi Yönetmeliğinin - Et Ürünleri Tebliğinin Ambalajlama ve Etiketleme başlıklı 12. 
maddesinin (b) bendinde " Et ürünlerinin elde edildiği tür, karışım söz konusu ise ürün adının 
hemen yanına en az 12 puntoluk büyüklükte her türün yüzdesi belirtilmelidir." hükmü 
bulunmaktadır. Ayrıca 07.07.2006/26221 tarihli ve 2006/31 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin - Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları 
Tebliğinin Ambalajlama ve Etiketleme başlıklı 13. maddesinin (a) bendinde "Bu Tebliğ 
kapsamındaki ürünlerde, ürünün ait olduğu kasaplık hayvan türü ürün ismi ile birlikte etikette 
belirtilecektir." hükmü bulunmaktadır. 
Yukarıdaki hükümlerde de belirtildiği üzere et ve et ürünlerinin etiketlerinde ürünün elde 
edildiği kasaplık hayvan türünün ürün ismi ile birlikte etikette belirtilmesi zorunludur. Domuz 
eti ile üretilen ürünlerin etiketinde ürün ismi ile birlikte Domuz etinden üretildiğinin 
belirtilmesi yasal zorunluluktur. 
Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımız îl Müdürlükleri tarafından yürütülen "Et ve Et Ürünleri 
Denetim Programı" kapsamında özellikle turistik tesisleri kapsayacak şekilde taklit ve tağşişe 
açık hazır yemek, hazır kıyma, sosis, salam, sucuk, pastırma gibi et ve et ürünlerinde" tür 
tayini" ile ilgili denetim ve kontroller titizlikle yürütülmektedir. 
Üretilen ve satışa sunulan domuz eti ve ürünlerinin "Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin 
Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları" Tebliğine göre gıda 
maddelerinin etiketinde yer alan "içindekiler" bölümünde, gıda maddesinin üretiminde veya 
hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş formu ile de olsa son üründe yer alan hammadde ve 
gıda katkı maddelerini üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda 
belirtilmesine, denetim ve kontrollerde önem verilmektedir. 
Hayvansal gıda ürünleri kapsamında, "Kırmızı Et ve Et Ürünleri" ve "Kanatlı Et ve Et 
Ürünleri" için Bakanlığımızca denetim programlan oluşturulmuştur, bu amaçla üretim yerleri 
ile piyasadan planlanan sayılarda numuneler alınmaktadır. 

SORU 9) Bakanlığınız Koruma ve Kontrol Genel Müdürünün "D,eti" yazan etlerin domuz eti 
olduğu şeklinde basına çıkan açıklamasını doğru buluyor musunuz? Doğru ise tüketici 
güvenliğini kim sağlayacak? 

CEVAP 9) Bileşiminde domuz ürünü ihtiva eden ürünlerin Türkçe etiketlerinde, gözle görülür 
şekilde kırmızı renkli veya etiket rengiyle kontrast teşkil edecek şekilde "Bileşiminde domuz 
ürünü bulunmaktadır." veya "Domuz ürünüdür." ifadesi yer almalıdır 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Ahmet ORHAN 
Manisa Milletvekili 

Esas no : 7/8430 

Dünyada yıllık ortalama 20 milyon ton yani, 107 milyon balya pamuk üretimi mevcuttur. 
Türkiye yılda 900 bin ton çırçırlanmış lif pamuk (mahlıç) üretim yapabilmekte olup bu 
rakamlar süratle aşağılara düşmektedir. 
Yılda ortalama 400 bin ton pamuk ithal etmek zorunda kalmakta olup bu yönetim 
politikaları ile bu rakamlarda süratle artacaktır. Ülkemize yapılan bu ithalat önce Türk 
çiftçisini sonra tekstilcimizi ve çalışanlarını vurmaktadır. Güzide ülkemiz Türkiye, pamuk 
üretim verimliliğinde dünyada üretici ülke içinde 3. sırada yer almakta olup, büyük pamuk 
üretimi ülkeleri kıyaslamasında da birinci sıradadır. 
Günümüzde AKP politikaları sonucu, Türk Tekstil fabrikaları giderek daha cazip fiyatlarla 
Yunanistan'dan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinden, Amerika'dan pamuk ithal etmek 
zorunda kalmaktadır. Ülkemiz kendi iç bünyesinde 1.2 milyon ton pamuk tüketimini göz 
önünde bulundurduğumuz da olayın ne denli vehamet arz etmekte olduğu daha iyi 
anlaşılmaktadır. Yerli pamuk fiyatları, AKP Hükümetinin 10 milyon pamuk üreticisini 
desteklemediğinden dolayı pahalı kalmakta ve Türk pamuğuna talep süratle azalmaktadır. 
Bu ekonomik buhran ve yönetim bozukluğuna rağmen, zor şartlar altında dünyanın en 
verimli pamuk tarımı yapılırken, pamuk üreticilerimiz için girdi maliyetleri ve işçi 
maliyetlerinin yüksekliği ile birlikte sonuçta pamuk tarlada kalmakta yok olma yolunda 
süratle ilerlemektedir, 
Bu sıkıntıların giderilebilmesi için; 
SORU l)Pamuk üretimi ve üreticileri ile ilgili olarak sorunların çözümlenmesi için bir acil 
kurtarma planınız varmıdır? 

SORU 2) Pamuk Türkiye için vazgeçilemez konumda, stratejik bir hammaddedir. Avrupa 
Komisyonu, Genel Tarım Politikası (CAP) çerçevesinde pamuk reformunu onaylamıştır. 
Bundan böyle Avrupalı pamuk çiftçilerine ödenekler artırılacağı Avrupa Birliği Tanm ve 
Kırsal Gelişim Komiseri Mariann Fischer Boel tarafından deklare edilmiştir.Dolayısıyla 
Avrupa pamuk üretimini arttırma yönünde hamleler yapmaktadır.Dünya şartlarında rekabet 
edebilmesi ve 10 milyon insanın yaşamım kazandığı pamuk ve üreticisinin desteklenmesi 
düşünülmekte midir? 

CEVAP 1-2) Ülkemizde tekstil sanayi büyük bir gelişim göstermiştir. Söz konusu 
sanayinin en önemli ham madde girdisi olan pamuğun yurt içi üretimden karşılanması 
amacıyla 1998 yılından beri kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. 
2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kütlü pamuk destekleme primi ödemelerinin 
2011 yılına kadar devam etmesi öngörülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: AH Rıza ERTEMÜR 
Denizli Milletvekili 

Esas no :7/8431 

Ülkemizin geleneksel ürünlerinden olan ve tarımımızın bel kemiği sayılan buğday üretiminde, 
tarımsal girdilerinde yaşanan aşın yükselme, ürün fiyatlarının yerinde sayması, desteklemelerin 
yetersizliği ve yanlış tanm politikaları nedeniyle ciddi azalma meydana gelmiştir. En büyük 
sorunlardan biri de hem işletme büyüklüğü hem de buğday veriminde AB ülkelerinin çok altında 
oluşumuzdur. AB Ülkeleri ortalaması buğday ekilen 1 Hektar arazide ortalama verim 4,8 ton iken 
ülkemizde ise bu rakam 2 tondur. Yine AB'de, buğday üreten ortalama bir işletmenin büyüklüğü 17,4 
Hektar iken Türkiye'de bu rakam 6,1 Hektardır. Bu verimlilik düşüklüğü nedeniyle, ortalama bir 
işletme sahibinin bir yılsonunda elde ettiği gelir, AB'de Türkiye'dekinin 6 katıdır. 

Avrupa Birliği ile Ülkemizi kıyasladığımızda AB çiftçisinin başta girdi destekleri olmak üzere 
önemli oranda devlet desteğinden yararlandığı, bu sayede birikim yaparak üretim teknolojisini 
geliştirebildiği gözlenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Ülkemizin 2002-2009 yıllan arasında toplam buğday üretimi ne olmuştur? Ürünlere göre 
dağılımı nedir? İllerimize göre dağılımı nedir? 

SORU 2) Ülkemizin 2002-2009 yılları arasında buğday ekim alanı ne kadardır? Bir azalma söz 
konusu ise sebepleri nelerdir? Ne tür önlemler alınacaktır? 

CEVAP 1-2) Buğdayın yıllara göre ekim alanı ve üretimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buğday, 
yıllara göre değişmekle birlikte yoğun olarak Tekirdağ, Konya, Şanlıurfa, Edime, Adana, Diyarbakır, 
Mardin, Kırklareli illerinde üretilmektedir. Son 20 yılda buğday ekim alanlannda önemli bir 
değişiklik olmamıştır. 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

EKİM ALANI (ha) 
9.300.000 
9.100.000 
9.300.000 
9.250.000 
9.100.000 
8.097.700 
8.090.000 

RETİM (Ton) 
19.500.000 
19.000.000 
21.000.000 
21.500.000 
20.010.000 
17.234.000 
17.782.000 

KAYNAK: TÜİK 

2007 ve 2008 yıllannda yaşanan kuraklıktan dolayı buğday üretiminde bir miktar düşüş olmasına 
karşılık, 2009 yılında buğday üretiminin, geçtiğimiz iki yıla göre daha iyi ve 20 milyon tonun 
üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Son yıllarda buğday ekiliş alanlannda az da olsa görülen değişim, üreticilerimizin yem bitkileri gibi 
alternatif Ürünleri tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. Ekiliş alanlannda bir miktar değişim söz 
konusu olmakla birlikte, sertifikalı tohumluk kullanımının arttınlması gibi politikaların sağladığı 
iyileştirmelerle verimde önemli artışlar sağlanmıştır. 
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SORU 3) 2002-2009 yıllan arasında toplam buğday ithalatı ve ihracatımız ne olmuştur? Ülkelere 
göre dağılımı ve toplam tutan nedir? 

CEVAP 3) Yıllara göre buğday ithalatımız ve ihracatımız tabloda yer almaktadır. Ayrıca buğday ve 
mamulleri ihracatımız 1.700 bin tondur. 

Türkiye'nin Toplam Buğday (Makarnalık Buğday Dahil) İthalatı 

KAYNAK: TÜlK 

YILLAR 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

MİKTAR (Ton) 

1.116.575 

1.846.284 

1.065.389 

135.596 

239.874 

2.147.107 

152.271 

DEĞER (Bin Dolar) 

150.472 

277.543 

221.868 

25.031 

52.624 

570.390 

86.376 

Türkiye Buğday İhracat Miktarı, Değeri ve Ortalama Fiyatı 

KAYNAK: TÜÎK-*DTM 

YILLAR 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

MİKTAR (Ton) 

672 
790 

740 
108.336 

442.121 

206 

7.998 

DEĞER (Bin Dolar) 

200 

346 

313 
14.647 

59.923 

136 

5.565 

Bakanlığımızca son yıllarda yapılan desteklemeler, sertifikalı tohum kullanımı ve yerden etkili süne 
mücadelesi ile Türkiye kaliteli buğday ihtiyacının önemli bir kısmını yurt içinden karşılar hale 
gelmiştir. 

Yine ülkemiz un ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. 

SORU 4) Tarımımızı olumsuz yönde etkileyen yüksek girdi fiyatları konusunda, zirai ilaç, gübre, 
ürün desteği, vergi indirimi gibi uygulamalarla indirim sağlanması konusunda bir çalışma var mıdır? 
Kapsamı nedir? 
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CEVAP 4) Artan gübre mazot fiyatları karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kfeyıt 
Sistemine kayıtlı olan çiftçilere ürün gruplarına göre değişen miktarda alan bazlı olarak 2003, 2004, 
2005, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında mazot, 2005, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında da kimyevi gübre 
destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2005 yılından itibaren sertifikalı tohum kullanan 
üreticilerimize de destek verilmektedir. 2010 yılında da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere 
ürün gruplarına göre değişen miktarda alan bazlı olarak bütçe imkanları çerçevesinde mazot ve 
kimyevi gübre destekleme ödemesi ile sertifikalı tohum desteğine devam edilecektir. 
SORU 5) Maliyetleri azaltmak ve verimi artırmak için, tarım sektöründe işletme büyüklükleri 
artınnaya yönelik olarak; arazi toplulaştınlması, kooperatifleşme ve yatırım teşvikleri konusunda 
yapılan çalışmalar nelerdir? Sonuçlan nedir? 

CEVAP S) Bakanlığımızca tarımsal üretimi ve işletme büyüklüklerini artırmaya yönelik, arazi 
toplulaştırması, kooperatifleşme ve yatırım teşvikleri konusunda son yıllarda önemli çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Tarımda temel yapısal sorunlardan olan tarım arazilerinin parçalılık ve dağınıklık sorununu gidermek 
için; 5403 Sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" çıkarılmıştır. Kanun kapsamında ilk 
kez 'Bölünmez Parsel Büyüklüğü' belirlenmiştir. Bu Kanun ile bölünemez parsel büyüklüğü önce 10 
dekara, daha sonra %100 artırılarak 20 dekara çıkarılmıştır. Ayrıca Tarımsal işletme ve arazilerin 
miras yoluyla bölünmelerinin engellenmesi için Türk Medeni Kanunu'nun Mirasa ilişkin kısmında 
değişiklik çalışmalarında önemli adımlar atılmıştır. 

Arazi Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 1961-2002 dönemini kapsayan 40 yılı aşkın sürede 450 
bin hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılmış iken, Hükümetimiz döneminde sadece 6 yılda 562 
Bin hektar alanda toplulaştırma yapılmış ve bugüne kadar toplulaştırma yapılan alan 1 Milyon 
hektarı aşmıştır. Ülkemizde toplulaştınlması gereken 13 Milyon Hektar arazinin, her yıl 1 Milyon 
Hektannda toplulaştırma yapılmasını hedefleyen çalışmalar başlatılmıştır. 

Kooperatifleşme önemli oranda desteklenmiştir. 2003 - 2008 döneminde 1.491 kooperatif projesine 
1.027 Milyon TL kredi kullandınlmıştır. Bu desteklerle son 6 yılda 3.110 yeni kooperatif kurulmuş, 
yaklaşık 160 Bin aile desteklenmiş ve iş sahibi olmuştur. Bu dönemde Kooperatif ortaklanna 
yaklaşık toplam 138 Bin damızlık düve, 312 Bin damızlık koyun dağıtılmıştır. 

Yine örgütlenmeye yönelik 5200 Sayılı "Üretici Birlikleri Kanunu" çıkarılmıştır. Bu kapsamda 
bugüne kadar değişik konularda 534 üretici birliği, 9 Merkez Birliği kurulmuştur. Aynca ürün 
bazında kamu, STK ve özel sektörün sinerjisi ile tarımda ulusal politikaların belirlenmesi amacıyla 6 
adet ürün konseyi (pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, turunçgiller, çay, süt) kurulmuştur. 

Yatırım teşvikleri konusunda bakanlığımızca %50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 2006 yılında başlatılmıştır. Bu çerçevede, tanmsal ürünlerin işlenmesi, 
paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatınmlar, alet-ekipman alımları ve 
basınçlı sulama yatırımları desteklenmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2006-2009 
döneminde 326 Milyon TL hibe desteği yapılmıştır. 

Tanmın Finansmanı ve tanm sektöründe yatınmlann artmlmasına yönelik olarak tanmsal kredilere 
önemli oranda faiz indirimi yapılmıştır. 2002 yılında %59 olan tanmsal kredi faiz oranlan %17,5'e 
düşürülmüş, bazı alanlarda sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilerek, faiz oranlan %0-13 
aralığına çekilmiştir. Faiz oranlanndaki bu düşüşle birlikte tarımsal kredi kullanımı önemli oranda 
artmış ve Ziraat bankası ve Tanm Kredi Kooperatifleri tarafından 2002 yılında 957 bin çiftçiye 
toplam 8,24 Milyar TL kredi kullandınlmıştır. 

Ayrıca tanmsal yatınmlann teşvik edilmesi kapsamında TÎGEM, Araştırma Enstitüleri ve üretme 
istasyonları özel sektöre açılmış ve özel sektörün tanma yatınm yapmalarına olanak sağlanmıştır. 
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Yine gerek ulusal gerekse uluslar arası tarımsal yatırımcılara yön vermek ve tarımdaki cazip yatırım 
olanaklarım tanıtmak amacıyla Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Kurulmuştur. 

SORU 6) Doğrudan Gelir Desteği (DGD) sosyal bir destek olarak verildiği düşünüldüğünde, tanmda 
reel anlamda gelişme sağlayacak, üretime dayalı prim sistemi yeterli düzeye çıkartılacak mıdır? Bu 
konuda yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 6) Bakanlığımızca tarımsal üretimin artırılması için 1998 yılından itibaren Kütlü Pamuk, 
2005 yılından itibaren hububat ve 2008 yılı ürünü için baklagiller destekleme prim ödemeleri 
yapmakta olup, 2004 yılından itibaren de Yağlı Tohumlu Bitkiler Destekleme Prim Uygulamaları 
kapsamında dane mısır üretimi desteklenmektedir. Tarımsal üretimi arttırmak ve sürdürülebilirliğinin 
temini için Hububat, Baklagil ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Destekleme Primi uygulamaları yapılmakta 
olup ayrıca üreticilere gübre ve mazot desteği, sertifikalı tohumluk desteği, toprak analizi desteği 
ayrıca organik tarım yapan üreticilere ilave destek verilmektedir. 

SORU 7) Çiftçimizi her dönem perişan eden ürün ödemelerinde, desteklerde yaşanan gecikmelerin 
bir daha yaşanmaması için ne tür bir önlem alınması düşünülmektedir? 

CEVAP 7) Prim miktarlarının üretim ve üretici lehine belirlenmesi için maliyetlerin netleşmesi 
gerekmektedir. 

Yağlı tohumlu bitkilerde hasat özellikle pamukta Ekim-Kasım ayını bulmaktadır. Ürün maliyetlerini 
direkt olarak etkileyen; hasat, taşıma, işçilik, ürün işleme, depolama, pazarlama, amortisman ve 
diğer genel idari giderler hasat tamamlandıktan sonra netleşmektedir. 

Diğer taraftan; hasattan hemen sonra piyasaya yoğun ürün girmesi nedeni ile piyasada zaten aşın 
fiyat düşüşleri yaşanmaktadır. Prim ödemeleri fatura üzerinde yapıldığından erken ödeme piyasayı 
olumsuz yönde etkileyecektir. 

Geçmiş yıllarda Eylül- Ekim aylarında yapılan ödemler son iki yıldır Nisan-Mayıs aylarına çekilmiş 
olup, Ödemeler toplu olarak yapılmaktadır. 

SORU 8) izlenen hububat politikalarında verimlilik ve kalitenin artırılması için tarım teknolojilerinin 
geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 8) 1963 yılından bu güne kadar Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 
tarla bitkilerine ait 73 türde 775 çeşit geliştirilerek tescil ettirilmiştir. Tarla Bitkilerinde geliştirilen ve 
tescil edilen bazı çeşitlerin sayılan aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
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S.N. 
' 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21! 
221 

23 
24 
25 

TÜR 
Adi Fiğ 
Anason 

Arpa 
Aspir 

Ayçiçeği 
Ayçiçeği hattı 

Bakla 
Bezelye 

Chufa 
Çavdar 

Çayır Düğmesi 
Çayır Üçgülü 

Çeltik 
Çerezlik ayçiçeği 

Dan 
Ekmeklik Buğday 

Fiğ 
Haşhaş 
Ispanak 

İran Üçgül 
italyan Çimi 

kırmızı Mercimek 
Kişniş 

Koca fiğ 
Korunga 

ÇEŞİT SAYISI 
8 
1 

47 
2 

19 
ıö1 
4 
8 
2 
1 
1 
2 

33 
1 
3 

132 
8 
8 
4 
1 
1 
5 
2 
3 
2 

S.N. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

TÜR 
Kuru Fasulye 

Macar Fiğĵ  
Makarnalık Buğday 

Mercimek 
Mısır 

Mısır hattı 
Mısır silajlık 

Mürdümük 
Nohut 
Pamuk 
Patates 

Patlıcan 
Sorgum 

Sorgum Sudan otu 
Soya 

Susam 
Triticale 

Tütün 
Tüylü Fiğ 

Yemlik pancar 
Yerfıstığı 

Yeşil Mercimek 
Yonca 
Yulaf 

TOPLAM 

ÇEŞİT SAYISI 
17 
5 

47 
10 
30 
6 
2 
1 

22 
45 
11 
9 
4 
2 
7 
6 
6 

61 
7 
1 
2 
1 
4 
8 

622 

Geliştirilen bu çeşitler Bakanlık Bilgi alışveriş toplantıları ile Bakanlık Çiftçi Eğitim uzmanlarına ve 
demonstrasyon çalışmaları ile de çiftçiye tanıtılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri mevcut altyapı ve yetişmiş araştırıcı personeli ile 
özel Sektör İşbirliğine açılmıştır. 

Tarla Bitkileri türlerinde Bakanlığımız Araştırma Enstitülerimiz tarafından geliştirilen çeşitlerden 
125 tanesinin tohumluk üretim ve/veya satış hakkı özel sektöre devredilmiştir. Bu çeşitlere olan talep 
nedeniyle üretim ve dağıtımın daha da yaygınlaşması, Araştırma Enstitülerimizin çeşit geliştirmeye 
daha fazla zaman ayırması bakımında bu yöntem büyük yararlar sağlamış, geliştirilen çeşit sayısı 
süratle artmaya başlamıştır. Ayrıca, özel sektör tohumculuk fırraalanmn yurt dışından çeşit getirme 
yerine, yurt içinden çeşit temin edebilmeleri neticesinde tohumluk maliyetleri de düşmüştür. 

Çeşit geliştirme çalışmalarında yüksek verimlilik ve kalite yanında biyotik ve abiyotik stres şartlarına 
dayanıklılık göz önünde bulundurularak özellikle kurağa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesine ağırlık 
verilmiştir. Son 20 yıl içerisinde kışlık ve kurak alanlar için; buğday ve arpa çeşitleri geliştirilmiş, 
yetiştirme tekniği ve toprakta su muhafazası teknikleri paketleri geliştirilerek uygulamaya 
aktarılmıştır. Buğday ve arpa için kurağa tolerant çeşit listesi oluşturulmuştur ve üretim programında 
kurağa tolerant çeşitlerin üretimine ağırlık verilmiştir. 
Ayrıca; 

• Ülkemizde yetişen stratejik ürünlerin tamamı Bakanlığımız tarafından üretim ve pazar 
sürecinde sürekli olarak takip edilmektedir. Takip sürecinde elde edilen veriler 
değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmektedir. 
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• Tahıllarda kurağa toleransı yüksek çeşitler tespit edilerek, tohumluk Üretimlerinin 
artırılması için tedbirler alınmış ve üreticilere duyurulmuştur. Kurağa daha dayanıklı, su 
kullanım etkinliği yüksek çeşit geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgelerin iklim 
şartları ve su kapasitelerine uygun üretim desenleri oluşturmak için çalışmalar devam 
etmektedir. 
• Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Bitkisel Kuraklık 
Test Merkezi" kurulacaktır. 
• Bakanlığımız ile İstanbul Teknik Üniversitesinin işbirliği ile uygulanmak üzere DPT 
tarafından desteklenen "Rekolte Tahmin ve Kuraklık İzleme Sistemi" Projesi kapsamında 
kuraklık etkilerinin takibi ve tahmini yapılacaktır. 
• "Kurak Şartlarda İleri Yetiştirme Teknikleri Projesi" hazırlanmıştır. 
• Ayrıca yıllardır Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerince kurağa toleranslı çeşit 
geliştirme ve azaltılmış toprak işlemeli tarım gibi hem toprağı hem de topraktaki nemi 
korumaya yönelik yetiştirme tekniği çalışmaları yürütülmekte ve önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Elde edilen bulgular da bir taraftan uygulamaya aktarılmaktadır. 
• Yağışa dayalı tarım sisteminde azaltılmış toprak işleme —toprak işlemesiz tarım 
yöntemleri ile ilgi çalışmalar yapılarak çiftçiye, sıfır toprak işlemeyi tanıtmak, diğer sistemle 
mukayesesini göstermenin yanı sıra; yeni çeşitlerin bu sistem içinde nasıl bir tepki 
verdiklerini ve bu çeşitlerin verim durumları ve kaliteleri hakkında bilgi vermek; yeni ekim 
nöbeti sistemlerini tanıtarak çiftçimizin son zamanlarda ekimini azalttığı nohut, mercimek ve 
fiğ gibi bitkileri de ekim nöbetlerine dâhil etmek, en büyük sorunlardan biri olan uygun 
tohum miktarı kullanılmasını üreticiye göstermektir. Böylece sistemin oturtulmasıyla birlikte 
mekanizasyon üretimi ve kullanımı yaygınlaşabilecektir. 

Bugün ülkemizde üretilen Ekmeklik buğdayın %95'i, Makarnalık buğdayın %98'i, Arpa'nm %99'u, 
Çeltik, Nohut, Mercimek ve Aspir'in %100 ve yem bitkilerinin önemli bir kısmı Bakanlığımız 
Araştırma Enstitülerinde üretilen çeşitlerden oluşmaktadır. 

SORU 9) Buğdayda sertifikalı tohum kullanılması sağlanmasına yönelik önlemler nelerdir? Yeterli 
görülebilir mi? 

CEVAP 9) Buğdayda sertifikalı tohumluk kullanım oranının artırılması ve önemi ile ilgili olarak; 
Kaliteli ve yüksek verimli çeşitlere ait sertifikalı tohumluk kullanımını yaygınlaştırmak 
Bakanlığımızın en önemli görevlerinden birisidir. Bu çerçevede; Bakanlığımız tarafından, 2005 
yılından itibaren sertifikalı tohum kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde (17 türde), yurtiçinde 
üretilip sertifikalandınlan tohumlukları kullanan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu 
kapsamda sertifikalı buğday tohumluğu kullanan çiftçilere 2008 yılı için 4,5 TL/Da destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 
2005-2008 dönemi içerisinde bütün türlerde toplam 100 Milyon TL sertifikalı tohumluk kullanım 
desteği ödemesi yapılmıştır. 
Ayrıca; Çiftçilerimize yönelik eğitim, yayım, ve demonstrasyon çalışmaları yürütülmektedir. 
SORU 10) Ülkemizin tarım potansiyeli düşünüldüğünde toprak analiz laboratuarlarının sayısı yeterli 
midir? 
CEVAP 10)Ülkemizde Bakanlığımızca toprak analizi desteği kapsamında yetkilendirilen laboratuar 
sayısı 185 adettir. Yetkilendirilen bu laboratuarlar dışında toprak analizi yapan ancak 
yetkilendirilmemiş laboratuarlarda bulunmaktadır. Toprak analiz laboratuarlarının şu an ki 
kapasiteleri itibariyle ihtiyacı karşılayabilecek düzeydedir. 
SORU 11) Toprak yapısına uygun gübre kullanımı teşvik etmek için yapılan çalışmalar nelerdir? 
SORU 12) Topraklarımızın yapısına uygun gübre kullanımı teşvik edilmesi ve gübre piyasasının 
etkin bir biçimde denetlenmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 11-12) Bakanlığımızca 2005 yılından itibaren toprak analizi yaptıran çiftçilere destekleme 
ödemesi yapılmaktadır. 2009 yılında bilinçli ve tekniğine uygun gübre kullanımını teşvik etmek için 
toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 2009 
yılından itibaren 50 dekar ve üzeri arazilerin kimyevi gübre destekleme ödemesinden 
yararlanabilmesi için toprak analizi yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, toprak yapısına 
uygun olan gübre kullanımı sağlanmış olacak, ayrıca, bazı bölgelerimizdeki aşın gübre kullanımının 
önüne geçilmiş olacaktır. 

Bakanlığımızca hazırlanarak yürürlüğe konulan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği kapsamında İl 
Müdürlüklerimizde görevli Kimyevi Gübre Denetçileri tarafından belli program dahilinde gübre 
bayilerinin denetimi yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde piyasaya arz edilen gübrelerde olumsuzluk 
tespit edilmesi halinde gübreler piyasadan toplatılmakta ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Tansel Barış 
Kırklareli Milletvekili 

Esas no :7/8432 

SORU 1) Toprak Mahsulleri Ofisinin Açıklamış olduğu Hububat alım fiyatlarının, Üretici 
çiftçilerimiz ve Ziraat Odalarımız tarafından çok düşük bulunduğu, açıklanan alım 
fiyatlarının, üretim maliyetlerinin çok altında bulunarak, bu fiyatların kabul edilemez olduğu 
ifade edilmektedir. Üretici çiftçilerimizin ve Ziraat Odalarımızın da ifade ettiği gibi TMO' nin 
açıkladığı alım fiyatları maliyetlerin altında mıdır? TMO' nin bu hububat alım fiyatlarını 
belirlerken, çiftçilerin girdi maliyetleri göz önüne alınmamış mıdır? 

SORU 2) Ziraat Odalarımızın açıkladıklarına göre son bir yılda tarımda girdi maliyetlerin % 
100'leri geçtiği halde, TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarındaki artışın ise % 8 
civarında olduğu iddia edilmektedir. Ziraat Odalarımızın maliyet hesaplarında mı bir yanlışlık 
vardır? Yoksa TMO mi maliyetleri hesaplarken bazı girdileri hesaba katmamakta mıdır? 
Maliyet hesaplamalarında bu kadar uçurumun olmasının sebebi nedir? 

SORU 3) Ziraat Odalarımızın açıkladığı maliyet artışlarına karşın, TMO' nin, çok düşük 
artışla hububat alımı yapmasını, TMO'ni çiftçilerimizin zor durumda kalmalarından 
yararlanarak, fırsatçılık yapıyor diye bilir miyiz? 

CEVAP 1-2-3) 2009/2010 üretim yılında iklim şartlarının daha iyi seyretmesi nedeniyle 
buğday üretimin; 20,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üretimin 
yoğunluğuna bağlı olarak, TMO tarafından 1 Haziran 2009 tarihinde taahhütname ile alımlara 
başlanmış, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine gelişmesini engellemek üzere 5 Haziran 2009 
tarihinde müdahale alım fiyatı kademeli olarak artmak üzere Anadolu Kırmızı Sert Buğday 
için 500 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Ayrıca Bakanlığımızca 2009 yılı ürünü tüm buğday 
çeşitleri için 50 TL/Ton prim ödenecektir. 
TMO tarafından müdahale alım fiyatları belirlenirken; ürün maliyetleri, enflasyon oranı 
(Mayıs 2008/Mayıs 2009 ÜFE %-2.4), üretim miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler, 
geçtiğimiz yıl fiyatları ve üretimin sürdürülebilirliği dikkate alınmaktadır. 
Maliyetler, Bakanlığımızın Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nce üniversitelerce yapılan 
çalışmalar çerçevesinde Kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak belirlenmektedir. 
TZOB ( Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve ZMO (Ziraat Mühendisleri Odası) gibi kuruluşlar 
tarafından da maliyet çalışması yapılmakta olup sonuçlar Toprak Mahsulleri Ofisine 
gönderilmektedir. Bakanlığımız tarafından tespit edilen maliyetler ile TZOB gibi sivil toplum 
kuruluşlarının tespit ettiği maliyetler incelendiğinde, birim arazi için yapılan üretim 
masrafının yaklaşık olarak aynı olduğu, verim değerlerinden dolayı farklılık oluştuğu 
görülmektedir. Bakanlığımız tarafından yapılan maliyet çalışmalarında bütün girdiler dikkate 
alındığı gibi, tarla kirası(sadece % 3'lük bir kesimin tarla kiralamasına karşın) ve sermaye 
faizi gibi faktörler de dikkate alınmaktadır. TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) açıkladığı 
fiyatların, maliyetin altında olması söz konusu değildir. 
Bakanlığımız tarafından girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, fiyat ile birlikte 
üreticilerimiz, üretim maliyetini artıran bütün faktörler göz önünde bulundurarak mazot, gübre 
ve sertifikalı tohumluk gibi desteklerle desteklemektedir. 
Müdahale fiyatı; üreticilerin ürünlerini öngörülen fiyat düzeyinin üzerinde satması için 
belirlenen bir eşiktir. Burada amaç; üretici maliyeti, enflasyon, geçen yılkı fiyatlar, dünya 
fiyatları, tarımsal sanayinin hammadde tedariki, tüketici fiyatları, üretimin sürdürülmesini 
sağlayacak kar marjı gibi çok sayıda faktörle piyasa istikrarını sağlayacak bir mekanizmanın 
kurulmasıdır. 
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TMO tarafından 2008 yılında, piyasa fiyatlarının üreticiler lehine seyretmesi sebebiyle 
müdahale fiyatı açıklanma gereği duyulmamış olup, müdahale alımı dışındaki müdahale 
araçları ile piyasa düzenleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Emanet alım uygulamaları, ithalat, 
satış fiyatlarının ilan edilmesi ve satış yapılması gibi müdahale araçları etkin olarak 
kullanılmıştır. 
Yeni hasat döneminde TMO tarafından 300'den fazla işyerinde alım yapılması planlanmış 
olup, alımlar devam etmektedir. Yapılan alımlarda herhangi bir problem ve üretici şikayetiyle 
karşılaşılmamıştır. 

SORU 4) Ziraat Odalarımızın yaptıkları hesaplamalara göre çiftçinin kurtarılması en azında 
ayakta kalabilmesi İçin Kırmızı sert ekmeklik buğdayın en az 525, Anadolu sert buğdayın ise 
an az 575 lira olması gerekirken, TMO' nin 475 lira olarak açıklamakta, hatta kalite düşüklüğü 
nedeni ile bölgemizde bu fiyatın 400 liraya kadar da düşeceği iddia edilmektedir. Bu iddialar 
doğru mudur? 

CEVAP 4) 5 Haziran 2009 tarihinde TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) tarafından açıklanan 
müdahale alım fiyatları ve cari tarih itibariyle gerçekleşen ortalama alım fiyatları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Ürün Cinsi 

Makarnalık 
Buğdaylar 

Ekmeklik 
Buğdaylar 

Arpa 

Makarnalık Buğday 
Düşük Vasıflı 
Makarnalık Buğday 
Anadolu Beyaz Sert 
Anadolu Kırmızı Sert 
Beyaz Yan Sert 
Kırmızı Yan Sert 
Diğer Kırmızı ve Beyaz 
Yemlik 

Müdahale Alım Fiyatları (TL/Ton) 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

525 
450 
500 
500 
475 
475 
450 
420 
375 

Eylül 

~~535 
460 

510 
510 
485 
485 
460 
430 
385 

Ekim 

5 4 5 ~ 
470 

520 
520 
495 
495 
470 
440 
395 

Kasım 

555 
480 

530 
530 
505 
505 
480 
450 
405 

Cari Tarih 
İtibariyle 

Gerçekleşen 
Alım Fiyatları 

(TL/Ton) 
520 

450 
500 
500 
475 
475 
452 
420 
372 

Tablodan da görüleceği Üzere açıklanan müdahale alım fiyatı ve gerçekleşen alım fiyatları 
arasında büyük bir fark bulunmamaktadır. Hatta bazı ürünlerde oluşan alım fiyatları, açıklanan 
müdahale alım fiyatlarının üzerinde gerçekleşmektedir. Bütün aktörlerin aktif olarak piyasada 
yer alması için politikalar oluşturulmuş ve kamuoyuna deklere edilmiştir. 

SORU 5) Çiftçilerimiz %98 gibi büyük bir çoğunlukla kredi kullandıkları, açıklanan bu 
hububat fiyatları ile borçlarını ödeyemeyeceklerini, kredilerini kapatamayacaklarını, bu 
durumda bankalara olan kredi borçlarından dolayı hapse gereceklerini ifade etmektedirler. 
Çiftçilerimizin hapse girmemeleri için açıklanan bu hububat fiyatlarına ilave bir fiyat verilerek 
çiftçilerimizin hapse girmelerinin önüne geçecek midir? 

CEVAP 5) Yukarıda (5. soru cevabında) tablo olarak da verildiği üzere TMO, 2009 yılında 
kademeli fiyat uygulayacaktır. Haziran-Temmuz-Ağustos aylan için belirlenen müdahale alım 
fiyatlanna Eylül-Ekim-Kasım aylannda 10 TL/Ton/Ay artış yapılacak olup, baz alınan 
Anadolu Kırmızı Sert Buğday için 500 TL/Ton olan fiyat, 530 TL/Ton'a çıkacaktır. 
Ayrıca, Bakanlığımız tarafından son iki yıl 45 TL/ton olan destekleme prim miktarı 50 
TL/ton'a çıkarılmıştır. Fiyat ve prim ile birlikte, mazot, gübre, toprak analizi ve sertifikalı 
tohum desteği dikkate alındığında üretici mağduriyeti söz konusu değildir. 
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Bununla birlikte; emanet uygulamasından yararlanan üreticilerimize %30 avans Ödemesi 
yapılmakta veya düzenlenen makbuz senedi karşılığında uygun faiz oranlan ile anlaşmalı 
bankalardan kredi kullandırılmaktadır. 

SORU 6) Ziraat Odalarımızın açıklamalarına göre geçen yıl 40 kuruş olan arpanın bu yıl 35 
fiyat verildiği ifade edilmektedir. Girdi maliyetlerinde düşüş mü olduda, arpaya geçen yılın da 
adlında bir fiyat verilmiştir? 

CEVAP 6) Arpa için açıklanan müdahale alım fiyatı 375 TL/Ton olup, kademeli fiyat 
uygulaması sonucu bu ürünün Kasım ayı müdahale alım fiyatı 405 TL/Ton olacaktır. Arpa ile 
ilgili maliyet çalışmaları da, 1. sorunun cevabında açıklanan sistemle gerçekleştirilmektedir. 

SORU 7) Çiftçilerimizin ifadelerine göre; geçen yıllara göre üretim kalitesinde ve miktarında 
% 75'e varan düşüş olduğundan çiftçinin çok zor durumda olduğu, TMO'nin açıkladığı 
hububat alım fiyatları ile tamamen yok olacaklarını ifade etmektedirler. Çiftçilerimiz bu 
feryatlarına çözüm bulunacak mıdır? Yoksa tamamen yok olmalarına göz mü yumulacaktır? 

CEVAP 7) Hasadın başladığı günden bugüne kadar piyasalar, TMO ve Bakanlığımızın diğer 
ilgili kuruluşlarınca yakinen takip edilmiş, üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada sıkıntı 
yaşamamalarını teminen, 1 Haziran tarihinden itibaren taahhütname ile alımlara başlanmıştır. 5 
Haziran 2009 tarihi itibariyle de alım politikaları ve müdahale alım fiyatları açıklanarak 
üreticilerden peşin alımlara başlanmıştır. 
Bazı lokal bölgelerde kuraklık, aşın yağış gibi sebeplerle kalite sorunu olmakla birlikte genel 
olarak üretimin geçtiğimiz iki yıla göre daha yüksek (Buğday üretimi; 2007-17,3 milyon ton, 
2008-17,8 milyon ton, 2009-20,6 milyon ton) ve kalite açısından problemsiz olduğu 
görülmektedir. 
Yukarıda yer alan sorulara verilen cevaplarda da açıklandığı üzere, üretici mağduriyetine sebep 
olmayacak şekilde fiyat ve politikalar belirlenmiş ve kamuoyuna deklere edilmiştir. 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Rasim ÇAKIR 
Edirne Milletvekili 

Esas no :7/8433 

Edirne bir sınır şehri olduğu için özellikle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Tarım 
İl Müdürlüğü ithalat ve ihracat işlemlerinde son derece yoğun bir şekilde birlikte 
çalışmaktadırlar. Ancak kurumun işleyişinde zaman, zaman personel yetersizliğinden dolayı 
aksaklıklar oluşmakta ve üyeleri ithalat işlemlerinde yabancı menşeli vagonlara gereksiz 
secur ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, Avrupa'nın en büyük kara ulaştırma limanı 
olan "Kapıkule Gümrük Sahası"nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde 
modernizasyonu tamamlanmış olup 19 Haziran'da açılışı gerçekleşecektir ve bu tarihten 
sonra Kapıkule Gümrük Sahasında hem idarenin hizmetini iyileştirmek hem de üyelerin 
zaman kaybını önlemek için acilen "Zirai Karantina Şubesi " kurulması gerekmektedir. 

SORU l)Edirne Tarım İl Müdürlüğüne personel almayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1) Maliye Bakanlığından alınacak kadrolara göre; Bakanlığımızca açılacak sınavla 
alınacak yeni elemanlarla İl Müdürlüklerinin ihtiyaçtan dikkate alınarak eleman 
eksikliklerinin giderilmesine çalışılacaktır. 

SORU 2) Yukarıdaki gerekçede belirtildiği üzere Edirne'de Zirai Karantina Şubesi " 
kurmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülen "Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı 
Mevzuatına Uyumunun Desteklenmesi" Projesi kapsamında ülkemizde Sınır Kontrol 
Noktalan, Bölge Zirai Karantina Müdürlükleri şeklinde 14 İrde yapılanacaktır. Bu İller; 
İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Ankara, Samsun, Trabzon, Hatay, Mardin, Ağrı, 
Artvin, Malatya, Kocaeli olup diğer İller bahsi geçen bu Bölge Zirai Karantina 
Müdürlüklerine bağlanacaktır. AB'ye üyelikle beraber Edirne ll'i kapı olmaktan çıkacak ve 
halen görev yapan İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü yapılandırmadan sonra seyyar 
ekiplerle bölgede Karantina Hizmetlerini yürütecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi: Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Esas no :7/8434 

Bursa ili, tznik ilçesinde, geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı 
nedeniyle sebze ve meyve bahçelerinde büyük zarar meydana gelmiştir. 
Dolu yerde buz yığınlarının oluşmasına neden olmuş zaman, zaman yumurta sarısı büyüklüğüne ulaşmış 
ve dolu yüzünden sebze ve meyve bahçelerinde önemli kayıp yaşanmıştır. Bölgede Üretimi yapılan; 
zeytin başta olmak üzere üzüm, elma, ayva, şeftali, patlıcan, salatalık ve armutta büyük zarar meydana 
gelmiştir. 
Geçen zaman içerisinde dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilere Bakanlığınız tarafından 
hemangi bir yardım ve destek sağlanmamıştır. 

SORU 1) Bursa iü tznik ilçesi Dereköy* de geçtiğimiz yıl meydana gelen dolu yağışı nedeniyle 
ürünleri zarar gören çiftçilerle ilgili olarak bu güne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? 

SORU 2) Ürünleri zarar gören çiftçilerimize herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sağlanmadıysa 
sebepleri nelerdir? 

SORU 3) Bu üreticilerimizin bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili olarak neler 
yapılmıştır? 

SORU 4) Dolu nedeniyle zarar gören üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesine yönelik 
olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 1-2-3-4) Tarım Sigortaları Kanununun (Kanun No:5363) 12 inci maddesine 
istinaden alınan 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14479 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında; "Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; 
yangın, heyelan, fırtına, hortum ve deprem ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda 
yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak don riski; ilgili genel şartlar, 
teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, 
mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat 
altına alınır." hükümleri çerçevesinde çiftçilerimiz ürünlerini sigorta yaptırabilmektedir. Aynı 
zamanda bu çiftçilerimizin ürün sigorta primlerinin % 50'si destek olarak karşılanmaktadır. 

Bursa tli İznik İlçesi Dereköy' de tarım sigortası kapsamında bitkisel ürün konusunda toplam 
13 adet Devlet Destekli tarım sigortası poliçesi düzenlenmiş, bu poliçelerden 11 adedi için 
hasar ihbarı yapılmış; yapılan tüm ihbarlar için hasar tespit işlemi gerçekleştirilmiş ve tespit 
sonuçlarına göre 8 adet poliçe hasarına karşılık 70.898.- TL. tazminat ödemesi yapılmıştır. 
Ancak, tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; Tarım Sigortalan Kanununun Yardım ve 
Borç Ertelemesi ile ilgili 17' inci maddesinde belirtilen; " Bu Kanun kapsamında, uygulama 
yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.06.1977 tarihli 2090 
sayılı Kanundan yararlanamaz" hükmü uygulanmaktadır. 

Çiftçilerin kredi kuruluşlarına olan zirai kredi borçlarının mevcut mevzuatlar çerçevesinde 
faizsiz olarak ertelenmesi Mümkün görülmemekte olup, Bakanlar Kurulu Kararını 
gerektirmektedir. 
Ancak, çiftçilerin zirai kredi borçlarıyla ilgili olarak kredi kuruluşlarınca muhtelif zamanlarda 
ödeme ve taksitlendirme kolaylığı getirilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

' Önerge Sahibi: Alim IŞIK 
Kütahya Milletvekili 

Esas no :7/8435 

Bilindiği gibi 15.05.2007 tarih ve 5661 sayılı kanunun 3. maddesiyle, Ziraat Odası bulunan 
yerlerdeki çiftçilerden çiftçi belgesi isteme zorunluluğu ortadan kaldırılmış, ancak bu 
düzenleme Anayasa mahkemesinin 6.11.2008 tarih ve 2008/157 sayılı kararıyla iptal 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararına rağmen Bakanlığınız Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 090 sayılı yazıları ile "Kanunun iptal 
edilmeden önceki hükümlerine istinaden çiftçilerden çiftçilik belgesi istenilmesi hususunda 
yasal bir zorunluluk bulunmadığı" belirtilerek çiftçilerimiz ile Ziraat Odaları arasındaki 
organik bağın koparılmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Ülkemizde halen Ziraat Odalarına kayıtlı kaç çiftçimiz bulunmaktadır? Kayıtlı 
çiftçilerin oranı nedir? 

CEVAP 1) Türkiye Ziraat .Odaları Birlisi Başkanlığından soruya İlişkin olarak alınan 
cevabi yazı aşağıda ver almaktadır; 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 23.Mayıs 1957 yılında yürürlüğe giren 6964 sayılı "Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuştur. 
Söz konusu kanunun 4. ve 5'nci maddelerinde "çiftçilik ile iştigal eden gerçek ve tüzel 
kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlet, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu 
dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadi teşekküllerine ait 
işletme ve kuruluşların çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren "BÎR AY" içinde şekli tüzükte 
gösterilen üyelik beyannamelerini, il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara vermeye 
mecburdurlar" hükümleri bulunmaktadır. 
Bu duruma göre, çiftçilik yapan her kişisel ya da kamusal işletme ya da birim, Ziraat 
Odalarına kaydolmak zorundadır. 
Ancak aynı kanuna göre; Ziraat Odası kurulabilmesi için o il ya da ilçenin en az 14 köy ve 
mahallesi, başka bir ifadeyle 14 seçim çevresi bulunması, ayrıca burada tarımsal faaliyet 
olması gerekmektedir. 
Anılan nedenlerle, halen tüm il merkezleri dahil il ve ilçede 727 Ziraat Odası bulunurken, 234 
ilçede Ziraat Odası örgütlenmesi yoktur. Bunlardan. 117 ilçenin çiftçileri en yakın ilçe 
Ziraat Odasına hem kayıtlı olup, hem de hizmet alır durumdadır. 
Dolayısıyla, 727 kurulu oda ile 117 bağlı ilçe olmak üzere toplam 844 il ve ilçe merkezindeki 
odalarımıza kayıtlı olup, bu odalar tarafından bildirilen üye sayısı toplamı 31.12.2008 
itibariyle 4.950.043 kişidir. 

SORU 2) Bakanlığınızca çiftçilerimizin yasal bir meslek kuruluşu çatısı altında faaliyet 
göstermesinin desteklenmesine yönelik hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

CEVAP 2) Çiftçilerimiz Yasal bir kuruluş olan. Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında 
faaliyetlerini göstermektedirler. 
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S O R U 3) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Ziraat Odaları tarafından Ücretsiz 
olarak verilen ve kişinin çiftçilik yaptığını gösteren bir belge olan çiftçilik belgesini alma 
zorunluluğunu kaldırmak istemenizin gerekçeleri nelerdir? 

S O R U 4) Çiftçilerimizin bir meslek odasına üye olarak bir belgeye sahip olmalarının Türk 
tarımı ve demokrasisi açısından herhangi bir sakıncası var mıdır? Varsa bu sakıncalar nelerdi 

S O R U 5) Bakanlığınızın bu konuda verilmiş yargı kararını uygulamamasının gerekçesi ne 
olabilir? Bakanlığınız uygulaması hukuk devleti ilkesine aykırı değil midir? Çiftçilerimizin 
kayıt dışı kalmasının yol açacağı sakıncaların ve belirsizliklerin giderilmesi konusunda 
Bakanlığınızca neler yapılmaktadır?" 

S O R U 6) Bakanlığınızın meslek örgütlerinin güçlendirilmesine kurumsallaştırılmasına 
yönelik düzenlemelere İlişkin yeni bir çalışması var mıdır? Varsa çalışmanın kapsamı ve 
uygulama planı nasıldır? 

C E V A P 3-4-5-6) Çiftçi Kayıt Sistemine ilk kayıtta çiftçilik belgesi istenilmektedir. 
Daha sonraki yıl larda yapı lan destekleme müracaat larında çiftçilere ait güncel 
bilgilerin çiftçi kayıt s isteminde güncel olarak tutulması. Ziraat Odaları tarafından 
ücretsiz olarak veri lmesi gereken çiftçilik belgesinin alınması sırasında "üye aidatı" 
veya çeşitli adlar altında ücret alındığı yönünde yapı lan yoğun çiftçi şikayetleri ve 
destekleme müracaat larında istenilen belge sayısının azaltı lması amacıyla çiftçilik 
belgesine yönelik yasal düzenlemeye gidilmiştir 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından Bakanlığımız aleyhine Danıştay 10. 
Dairesinde 2009/5O9O esas sayısı ile, 06.04.2009 tarih ve B.12.0.TÜG.0.01-
510.02/010.07-0963-06150 sayılı genelgemizin iptali ve yürütülmesinin durdurulması 
talebiyle açılan davanın 15.05.2009 tarihli kararı. Bakanlığımıza 03.06.2009 tarihinde 
tebliğ edi lmiş o lup, bu kapsamda söz konusu genelgemiz 17.06.2009 tarih ve 
B.12.0.TÜG.0.01-510.02/010.07-01525-10455 sayılı genelgemiz ile iptal edilmiştir. 

229.- Mersin Millevekili Behiç Çelik'in, Anamur'da Dış Ticarette Standardizasyon Grup 
Başkanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in 
cevabı (7/8436) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdak i sorularımın Devlet Bakanı Sayın Zafer Ç A Ğ L A Y A N tarafından yazılı 
olarak cevaplandırı lmasını saygılarımla arz eder im. 05.06.2009 

Behiç ÇELİK 
Mersin Milletvekili 

Anamur 'da Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Dış Ticarette Standardizasyon 
Grup Başkanlığı kurulmasın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Kurulacak Grup Başkanlığı oradaki tarım ürünlerinin ihracatının kolaylaşması 
ve standardın sağlanması için gereklidir. Anamur 'da bu' işi yapacak en yakın 
denetmen Güney Anado lu Bölge Müdür lüğü Mersin D T S . Denetmenler i Grup 
Başkanlığından gelmektedir . Bu aradaki zaman kaybı yaş meyve sebze üreticileri için 
büyük sorunlar teşkil etmektedir. 

Buna göre; 

1. Anamur İlçesinin Mersin merkeze olan uzaklığı dikkate alınarak zaman 
kaybının or tadan kaldırı lması amacıyla Anamur me.rkezde bir DTS 
Denetmenler i Grup Başkanlığı kurma çalışmanız mevcut mudur? 

2. Yoksa proje olarak bir hazırlığınız var mıdır? 
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T.c. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Sayı :B.02.1.DTM.0.09.00.00 
03.07.2009* 2 4 0 C 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 17/06/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8436-14006/30416 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan ekinde yer alan Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELtK. tarafından 
verilen 7/8436 sayılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 

EKLER: 
1-Yazı 

Mersin Milletvekili Sn. Behiç ÇELİK tarafından verilen 7/8436 sayılı soru önergesi: 

Soru 1: Anamur ilçesinin Mersin merkeze olan uzaklığı dikkate alınarak zaman kaybının 
ortadan kaldırılması amacıyla Anamur merkezde bir DTS Denetmenleri Grup Başkanlığı kurma 
çalışmanız mevcut mudur? 

Cevap 1: Mersin Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı görev 
alanında bulunan Anamur ilçesinde şu an için iki firma ihracat faaliyetinde bulunmakta olup her iki 
firma da Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin 
2006/30 sayılı Tebliğ kapsamında ihracatta parti bazında denetimden muafiyet sağlayan Ticari 
Kalite Yeterlik Belgesi almışlardır. 

2009 yılında denetimler açısından herhangi bir sıkıntı ve yoğunluk yaşanmadığı gibi böyle bir 
durumun varlığı halinde de Yaş Meyve ve Sebze ihracatının aciliyeti dikkate alınarak yerinden 
denetim yapılması için Bölge Müdürlüğümüzce Anamur'da geçici görevle DTS Denetmeni 
görevlendirilmesi önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. 

Diğer taraftan, Tanm Bakanlığınca yapılan işlemler de Mersin Tarım îl Müdürlüğünce 
yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, Anamur içerisinde mevcut kontrol taleplerinin yetersizliği ve kontrol 
taleplerinin Mersin Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlığından görevlendirilen Dış 
Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından hiçbir aksamaya mahal vermeden karşılandığı 
hususu dikkate alındığında kaynakların etkin kullanımı açısından bir Grup Başkanlığı kurulmasının 
uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Soru 2: Yoksa proje olarak bir hazırlığınız var mıdır ? 

Cevap: Anılan konuda yukanda belirtilen nedenlerle bir proje hazırlığı mevcut değildir. 
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230.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, TRT Türk'ün kurulumu ve yayımının özel 

ajansa yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı 
(7/8437) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 01.06.2009 

Süleyman^furan ÇİRKİN 
-Hatay MİLLETVEKİLİ 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in göreve geldiği tarihte "Ben bu 
personel ile 40 kanal yönetirim" ifadesini kullandığı ve personel fazlası 
gerekçesiyle yüzde'30 emekliliği teşvik ikramiyesi verip 994 kişiyi emekli ettiği 
bilinmektedir. 

Bu doğrultuda: 

1) TRT'de çalışan personel sayısı ne kadardır? 
2) Türkiye'nin en büyük televizyon kuruluşu olan Öevlet kanalı TRT 

olağanüstü imkânlarına rağmen TRT TÜRK'ün kurulumu ve yayımını 
neden özel bir ajansa vermiştir? Bu ajansın seçimi ne şekilde yapılmıştır? 
Bu ajansla TRT arasında kaç yıllık bir sözleşme imzalanmıştır? 

3) TRT TÜRK'ün kurulum, yayın ve program hizmetlerini yürüten One 
Ajans ne zaman kurulmuştur? Sahibi ve ortakları kimlerdir? 

4) TRT, TRT TÜRK'ün harcamaları için şimdiye kadar One Ajans'a ne 
kadar para ödemiştir? 

5) TRT TÜRK'te program yapan sunucu ve gazetecilere ne kadar ücret 
ödenmektedir? Bunların ne kadarı Kurum personelidir? Ne kadarı TRT 
dışından hizmet vermektedir? TRT TÜRK'ün sunucularına şimdiye kadar 
600 bin dolar ödendiği iddiası doğru mudur? 

6) TRT-6 ve TRT-Çocuk kanalının yayın hizmetlerinin taşeron şirketler 
tarafından yürütülen bölümü için ne kadar ödeme yapılmaktadır? 

7) TRT, "40 kanal yönetilecek personeline" rağmen neden dışardan program 
yaptırma, teknik destek alma ihtiyacı hissetmektedir? Personel sayısı mı 
yetersizdir, çalışan personelin eğitim ve donanımı mı ihtiyaca cevap 
vermemektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/031/0*V û*/07/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : a) 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14016 sayılı yazı. 
b) 01.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2443 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN 
tarafından cevaplandırılması istenen 7/8437 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, 
Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 
ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
Devlet Bakanı ve 

Ek: İlgi (b) yazı Başbakan Yardımcısı 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

' Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/OfcO • oL\ - İ2^Uİ L/3" /2009 
Konu : 7/8437 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 23.06.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0241 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in vermiş olduğu 7/8437 sayılı 
Soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1-Kurumuzda 26.06.2009 tarihi itibarıyla 6397 kadro karşılığı sözleşmeli personel ve 
757 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 7154 çalışan mevcuttur. 

2,3- TRT Türk Kanalının kurulumu ve yayım Kurumun kadrolu ve sözleşmeli 
personeli tarafından yürütülmektedir. One Haber Ajansı'nın program yapımı üzerine yaptığı 
başvuru değerlendirilmiş ve üç yıllık bir program alımı sözleşmesi yapılmıştır. 

One Haber Ajansı A.Ş. 16 Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. 
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4- TRT Türk Kanalının harcamaları için One Haber Ajansı'na hiç bir ödeme 
yapılmamıştır. 

5- TRT Türk Kanalına program yapan değişik sunucu ve gazetecilere bölüm başı 
100,00-TL ve 1.500,00-TL arası ücret ödenmektedir. 

TRT Türk Kanalında görev yapan Kurum Personeline ayrıca sunucu ücreti 
ödenmemektedir. 

6- TRT Çocuk Kanalı yayın ve prodüksiyon hizmetleri İstanbul Televizyon 
Müdürlüğü personelinden karşılanmaktadır. 

TRT-6 Kanalının yayın hizmetlerinde dışarıya yaptırılan programlar için Ocak-
Haziran döneminde ödenen toplam tutar 8.099.374 TL'dir. 

7- TRT Kanallarında yayınlanan programların büyük bir kısmı Kurum içi yapımdır. 
Ayrıca dış prodüksiyon firmaları tarafından önerilen ve özellikle Kurum teknik imkanları ile 
yapılamayan animasyon (canlandırma) formatındaki yapımlar, ilgili komisyonlarda 
değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 

ımet jS^JNCU 
Genel Müdür V. 

231.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, bazı koylardaki balık çiftliklerine ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül 'ün cevabı (7/8440) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı sayın M. Vecdi GÖNÜL tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

% 
hmet ERSİN 

zmir Milletvekili 

İzmir'de Çeşme, Urla ve Karaburun'un ortak denizi olan Gerence Koyu'nda çok 
sayıda balık çiftlikleri vardır, özellikle, söz konusu koy'un girişindeki Karareis Koyu'nda 
orkinos çiftlikleri bulunmaktadır. Çevre Yasasına göre, Kapalı Koylarla Doğal ve 
Arkeolojik SİT Alanlarında balık çiftliği kurulamaz. Dolayısıyla, Gerence ve Karareis 
Koylarında konuşlanmış olan balık çiftlikleri yasaya aykırı olarak faaliyetlerini 
sürdürmekte olup, bazıları yabancı ortaklıdır. 

Bu balık çiftlikleri, deniz dibinde ve yüzeyinde aşırı kirlilik yaratmakla beraber, 
çiftliklere Türk ve yabancı ülkelere ait gemilerde gelerek, yükleme- boşaltma 
yapmaktadırlar. 
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1- Gerence ve Karareis Koylarının hem karadan ve hem de denizden askeri yasak 
bölge ilan edildiği doğru mu? Askeri yasak gölgede balık çiftliği kurulmasına nasıl izin 
veriliyor? 

2- Askeri yasak bölgelere teknelerin bile girişine izin verilmezken, Gerence ve 
Karareis Koylarında konuşlanmış olan balık çiftliklerine, yükleme- boşaltma amacıyla 
Türk ve yabancı ülke gemileri nasıl girebiliyor? 

3- Karareis Koyundaki orkinos çiftlikleri sahiplerinin TSK'den emekli üst düzey 
subaylar olduğu ve bu nedenle faaliyetlerine göz yumulduğu doğrumu? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

MAİY : 2009/7037/Kan. ve Kar.D.Yasama IşI.Koor.ve Takip şfyy $.{ Temmuz 2009 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17 Haziran 2009 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8440-14058/30540 
sayılı ve "Soru önergesi" konulu yazısı. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in TBMM Başkanlığına verdiği, Millî Savunma Bakanı 
tarafından cevap verilmesi talep olunan, 7/8440 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

EKj 
EK-A (Yazılı Soru önergesinin 

Cevabı) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN TARAFINDAN VERİLEN 

7/8440 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. İzmir İli sınırları dâhilinde bulunan Gerence Koyu bölgesinde, 05 Şubat 2004 tarihli ve 
2004/6799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ikinci derece kara askerî yasak bölge, 17 Temmuz 
2006 tarihli ve 2006/10732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ikinci derece deniz askerî yasak bölge 
ilan edilmiştir. 

2. Bahse konu çiftliklerin beş adedi deniz askerî yasak bölge ilanından önce, üç adedi ise 
anılan yasak bölgenin ilanından sonra tesis edilmiştir. 

3. İkinci derece deniz askerî yasak bölgelerindeki uygulamalara ilişkin olarak, 2565 sayılı Askeri 
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 13'üncü maddesi ve Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde; "İkinci derece deniz askerî yasak 
bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin, deniz dibindeki 
doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları İçin serbesttir" hükmü yer almaktadır. 

4. Bununla birlikte; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 
gereğince, su ürünleri yetiştiriciliği tesisi kurmak isteyen müteşebbislere; ilgili il Tarım Müdürlüğüne 
müracaat ederek, İl özel İdaresi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlardan gerekli 
izinleri almak koşuluyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirli sürelerle kiralama yöntemiyle su 
ürünleri yetiştiricilik tesisi kurma izni verilmektedir. 

5. 2565 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi ikinci derece deniz askerî yasak bölgelerindeki liman, koy, körfez 
gibi yerlere Türk deniz araçları serbestçe girip çıkabilir" hükmünü amirdir. Bu kapsamda, Türk 
balıkçı teknelerinin söz konusu bölgeyi kullanmaları konusunda herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır. Yabancı bandıralı gemi ve araçlar ise, 2565 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ve 
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi gereğince yetkili 
komutanlığın mütalaası alınarak, Valilikçe izin verilmesi halinde ikinci derece deniz askerî yasak 
bölgelere girebilmektedirler. 

Bilgilerinize sunarım. 
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232.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars-Erzurum karayolu genişletme çalışmalarının 
Sarıkamış ormanına etkisine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/8441) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10/06/2009 

Kars-Erzurum karayolunun genişletme çalışmaları nedeniyle Karakurt 
mevkiinde Sarıkamış ormanlarının 4 km. uzunluk ve 23 mt. genişliğinde 
açılacağı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 

Doğal Hayatı Koruma Derneğinin İstanbul Üniversitesi,Eczacılık Fakültesi ile 
işbirliği içerisinde yürüttüğü Türkiye'nin önemli bitki alanlarının tanımlanması 
projesine göre Türkiye çapında belirlenen 144 önemli bitki alanından biri de 
Sarıkamış Ormanlarıdır. 

Doğu Anadolu Sarıçam Ormanları Ülkemizin de taraf olduğu Uluslar arası Bern 
sözleşmesi gereği korumakla yükümlü olduğumuz çok önemli bir habitat 
çeşidimiz olup, sarıçamların en yüksek rakımlarda saf orman oluşturdukları tek 
alandır. 

Aralannda yalnızca Sarıkamış Ormanlarına özgü Kars burçağı olmak üzere 
Ülkemize özgü 8 nadir ve endemik bitkiye ev sahipliği yapar. Buna bağlı olarak 
alanda ağaçların seyrek olduğu ya da bulunmadığı orman açıklıkları da çok iyi 
korunmalıdır. 

Sarıkamış Ormanları kendine özgü özellikleriyle Orman Kanunu gereği 
korumakla yükümlü olduğumuz çok önemli doğal orman alanlarımızdan biridir. 

Söz konusu yol genişletme çalışmaları milyonlarca yılda oluşmuş böylesine 
önemli bir orman alanımızın parçalanması, azalması ve tahrip olmasını 
hızlandıracaktır. 
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Bütün bu açıklamalar çerçevesinde, sözkonusu yol genişletme çalışmalarında; 

Yol güzergahı için kaç ağaç kesilecektir? Kesilen ağaçların yerlerine ağaç 
dikilmesi için herhangi bir koşul mevcut mudur? Ağaçların kesilmemesi için ne 
tür önlemler alınmıştır? Yol genişletme çalışmalarında kesilen ağaçların 
ekolojik dengeyi nasıl etkileyeceği dikkate alınmış mıdır? Ekolojik dengenin 
bozulmaması için hangi tedbirler alınmıştır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI < f i W 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/« b-M-
Konu :Kars Milletvekili Sayın 

Gürcan DAĞDAŞ'ın 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8441-14073/30555 sayılı 
yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Gürcan DAĞDAŞ'ın 7/8441 esas sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu 

- 8 6 7 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

KARS MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRCAN DAĞDAŞ'IN 
7/8441 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Kars-Erzurum karayolunun genişletme çalışmaları nedeniyle Karakurt 
mevkiinde Sarıkamış ormanlarının 4 km. uzunluk ve 23 mt. genişliğinde açılacağı 
bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 

Doğal Hayati Koruma Derneğinin İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ile 
işbirliği içerisinde yürüttüğü Türkiye'nin önemli bitki alanlarının tanımlanması 
projesine göre Türkiye çapında belirlenen 144 önemli bitki alanından biri de 
Sarıkamış Ormanlarıdır. 

Doğu Anadolu Sarıçam Ormanları Ülkemizin de taraf olduğu Uluslar arası 
Bern sözleşmesi gereği korumakla yükümlü olduğumuz çok önemli bir habitat 
çeşidimiz olup, sarıçamların en yüksek rakımlarda saf orman oluşturdukları tek 
alandır. 

Aralarında yalmzca Sarıkamış Ormanlarına özgü Kars burçağı olmak üzere 
Ülkemize özgü 8 nadir ve endemik bitkiye ev sahipliği yapar. Buna bağlı olarak 
alanda ağaçların seyrek olduğu ya da bulunmadığı orman açıklıkları da çok iyi 
korunmalıdır. 

Sarıkamış Ormanları kendine özgü özellikleriyle Orman Kanunu gereği 
korumakla yükümlü olduğumuz çok önemli doğal orman alanlarımızdan biridir. 

Söz konusu yol genişletme çalışmaları milyonlarca yılda oluşmuş böylesine 
önemli bir orman alanımızın parçalanması, azalması ve tahrip olmasını 
hızlandıracaktır. 

Bütün bu açıklamalar çerçevesinde, sözkonusu yol genişletme çalışmalarında; 

SORULAR: 

Yol güzergahı için kaç ağaç kesilecektir? Kesilen ağaçların yerlerine ağaç 
dikilmesi için herhangi bir koşul mevcut mudur? Ağaçların kesilmemesi için ne tür 
önlemler alınmıştır? Yol genişletme çalışmalarında kesilen ağaçların ekolojik dengeyi 
nasıl etkileyeceği dikkate alınmış mıdır? Ekolojik dengenin bozulmaması için hangi 
tedbirler alınmıştır? 

CEVAPLAR: 

Kars-Erzurum Karayolunun, Sankamış-Karakurt arasında yürütülen bölünmüş 
yol çalışmaları, yolda yapılacak genişletmeden dolayı mevcut kamulaştırma 
genişliğinin yetersiz kaldığı kesimlerde; ilgili yönetmelikler ve ÇED mevzuatına 
uygun bir şekilde azami dikkat edilerek sürdürülmektedir. 

Yolda yeni bir güzergah çalışması olmayıp mevcut yolun genişletilmesi 
çalışması olduğundan, ormanlık alanın iç kesimlerine doğru herhangi bir el atma 
sözkonusu değildir Bu nedenle ekolojik dengeyi bozacak bir faaliyette 
bulunulmamıştır. 
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233.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'in, Keşap Deresinde HES kurulması başvurusuna ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8442) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Çevre ve Orman Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 05.06.2009 

Murat ÖZKAN . 7 
î Giresun ^ e t y e k i l i , 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

PROEN firması Giresun Keşap Deresinde HES projesi kapsamında santral kurmak 

için İl Müdürlüğüne başvurmuştur. Bu durum halkımızda santral kurulduktan sonra içme ve 

kullanma suyunun yeteri kadar bırakılmayacağı endişesini yaşatmaktadır. 

1) Keşap deresinde Hidroelektrik Santrali kurulması neticesinde içme ve kullanma 

suyu için yeteri kadar su bırakılacak mıdır? 

2) ÇED raporu hazırlanırken çevrenin içme ve kullanma su ihtiyacı göz önüne 

alınmış mıdır? 

3) Aynı dere üzerinde bulunan, daha önce hizmet veren, sel felaketi nedeniyle tadilata 

alınan ve Belediyenin tekrar hizmete geçirmeye çalıştığı Hidroelektrik Santrali için 

yeteri kadar su bırakılacak mı? 

S 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.O0/61O.01-42/ 2£./.#2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 4 3 7 3 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : TBMM'nin 17.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14074 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN' m 7/8442 esas nolu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

(dr 
rV^evieLEKOĞLU 

Prof. Dr: 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT ÖZKAN' İN 
7/8442 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

"PROEN Firması Giresun Keşap Deresinde HES Projesi kapsamında santral kurmak 
için il Müdürlüğüne başvurmuştur... " 

SORU 1. Keşap Deresinde Hidroelektrik Santrali kurulması neticesinde içme ve 
kullanma suyu için yeteri kadar su bırakılacak mıdır? 

CEVAP 1. "4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu" ve bu kanuna istinaden çıkarılan 
"Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere; Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
imzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda; 
içme ve kullanma suyu, mansap su hakları ve doğal hayat için gerekli su miktarı 
korunmaktadır. 

SORU 2. ÇED Raporu hazırlanırken çevrenin içme ve kullanma su ihtiyacı göz Önüne 
alınmış mıdır? 

CEVAP 2. Alınmıştır. 
SORU 3. Aynı dere üzerinde bulunan, daha önce hizmet veren, sel felaketi nedeniyle 

tadilata alınan ve Belediyenin tekrar hizmete geçirmeye çalıştığı Hidroelektrik Santrali için 
yeteri kadar su bırakılacak mı? 

CEVAP 3. Yapılan incelemede; Keşap Belediyesine ait olan santral ve regülatörün 
Vanazit HES' in kuyruk suyundan (kuyruk suyu kotu: 32,25 m) sonra olduğu, dolayısıyla her 
hangi bir etkileşim veya olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır. 
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234.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, TBMM İnternet Sitesinde erişim alanlarının artırılmasına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/8443) 

' 08/06/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal TOPTAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerek eski web sitesinde ve gerekse yeni hazırlanan web 
sitesinde milletvekillerinin vermiş oldukları Meclis Araştırma önergelerine ve içeriğine rahat 
erişilememektedir. Web sitelerinde Milletvekillerinin tanıtıldığı ve kısa özgeçmişlerinin bulunduğu 
bölümlerde çalışmalarını içeren "İmzası Bulunan Kanun Teklifleri", "Sahibi Olduğu Sözlü 
Soru Önergeleri" ve "Sahibi Olduğu Yazılı Soru önergeleri" alt bölümleri bulunmaktadır. Bu 
alt bölümlerle Milletvekillerinin meclis çalışmalarını rahatlıkla takip edilebilmektedir ama benzer 
şekilde "İmzası Bulunan Kanun Teklifleri" gibi "Verdiği veya İmzası Bulunan Meclis 
Araştırma önergeleri" başlıklı bir bölüm açılması gerekmektedir. 

Bu bölüm ile, vatandaşlarımızın Milletvekillerinin Meclis çalışmalarının önemli bir kısmını 
oluşturan Meclis Araştırma önergelerini, daha rahat takip etmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca Meclis web sitesinde, site içeriğinde bulunan tüm dokümanlara erişebilmek için 
kapsamlı bir Arama Motorunun hazırlanmasının gerekliliği zorunlu olmaktadır. Ziyaretçiler 
istedikleri herhangi bir kelime veya dizi ile arama yaparak, sonuçlara çok rahat bir şekilde 
erişebilmelidirler. 

Yine geçen yıl gündeme gelen ihtisas ve diğer komisyonlardaki görüşme tutanaklarının da 
internet erişimine açılarak milletvekillerinin ve vatandaşlarımızın rahat erişimine imkan 
sağlanması gerekmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Milletvekillerin İmzası Bulunan Meclis Araştırma önergelerinin rahat takibi ve erişimi 
için hangi çalışmalar yapılacaktır? 

2- Vatandaşların ve ziyaretçilerin Meclis çalışmalan ile ilgili her türlü bilgiye kolay araması 
ile ulaşmasına imkan sağlayacak ARAMA MOTORU ne zaman devreye sokulabilecektir? 

3 - İhtisas ve diğer komisyonlardaki görüşme tutanaklarının internet erişimine açılması 
sağlanabilecek midir? Sağlanabilecek ise ne zaman uygulamaya konulacaktır? 

4- Yeni vveb sitesinde bulunan sanal tur uygulamasındaki milletvekili odalarının seçimi 
nasıl olmuştur? Bu odalar Meclis yönetimi tarafından mı belirlenmiştir? Yoksa bu uygulamayı 
hazırlayan kişilerin kendi insiyatifine mi bırakılmıştır? 

5- Web sitesinde Dostluk Gruplarının tamamının tanıtılması ne zaman yapılacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

0 3 ta» 2009 

Sayı: A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-7/8443-14071/30553 

Sayın Yılmaz TANKUT 
Adana Milletvekili 

İlgi: 08/06/2009 tarihli ve (7/8443) esas numaralı yazılı som önergeniz. 

TBMM İnternet sitesinde erişim alanlarının artınlmasına ilişkin, ilgi önergenizde 
yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

M MkJ- • 
Nevzat PAKDİL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- Kanun tasarı ve teklifleri ile sözlü ve yazılı soru önergelerine ilişkin 
işlemler, hazırlanmış bulunan yazılımlar üzerinden elektronik ortamda yürütüldüğünden, 
bunlarla ilgili 'bilgilere ve metinlere internetten erişilebilmektedir. Kurulmuş bulunan Meclis 
araştırması ve Meclis soruşturması komisyonlarına ait belli bilgiler ve raporlara da yine 
internetten erişim mümkündür. 

Meclis araştırması önergeleri Genel Kurulda okunarak bilgiye sunulduğundan, 
metinleri ve önergeyi imzalayan milletvekillerinin isim ve seçim çevreleri tutanağa geçmekte, 
internetteki tutanak metinleri içerisinde yer almaktadır. Ancak milletvekillerinin özgeçmişleri 
kısmından Meclis araştırması önergelerine imza verenlerin yansıtılması, ayrı bir yazılım 
çalışması gerektirmektedir. Bu konuda, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ile Bilgi İşlem 
Müdürlüğünce, Meclis araştırması da dahil olmak üzere diğer yasama ve denetim 
faaliyetlerine ilişkin yazılım çalışmaları sürdürülmektedir. 

Cevap 2.- TBMM'ninyeni internet sitesi 23 Nisan 2009'da devreye alınmıştır. Meclis 
faaliyetleri ile ilgili bilgilere kolayca ulaşmayı sağlayacak "Arama Motoru" oluşturulması 
yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Cevap 3.- Komisyon toplantılarına ait tutanakların internete açılması henüz söz 
konusu değildir. 

Cevap 4.- Yeni internet sitesindeki sanal tur uygulamasını bir kamu kuruluşunda 
çalışan bir uzman ücretsiz olarak hazırlamıştır. Odalar tamamen rasgele seçilmiştir. 

Cevap 5.- Dostluk Grupları; ülke adı, kuruluş tarihi ve yönetim kurulu başkanının 
ismi bilgileriyle birlikte TBMM İnternet Sitesinde yayımlanmıştır. 
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235.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir TOKİ projesindeki konutların teslimine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8447) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

S a y ^ a n ^ a . Piy^s 

(Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

TOKİ, İzmir- Torbalı Yazıbaşı'nda 400'ü alt gelirli ve 440'ı da orta gelirli 
vatandaşlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 16 ayda tamamlanmak üzere, 
toplam 840 konut yapımına başlamıştır. . • , 

Ancak, peşinatları ödeyen hak sahipleri ile Şubat 2007 tarihinde sözleşmeler 
imzalanmışsa da, 16 ayda yani Haziran 2008'de konutların tamamlanması 
gerekirken, aradan 1 yıl geçmesine karşın hak sahipleri konutlarını teslim 
alamamışlardır Bu nedenle, TOKİ'den konut edinme hayaliyle ve binbir zorlukla, hem 
taksitlerini ve hem de kira ödeyen özellikle alt gelirli hak sahipleri zor durumdadır. 

Esasen, TOKİ'nin tüm yurtta yaptığı konut inşaatları, ya müteahhitlerin parası 
ödenmediğinden, ya da çalışanlar alacaklarını alamadığından sürüncemede 
kalmaktadır. Dolayısıyla, vatandaşlarımız mağdur edilmekte ve tokizedeler 
yaratılmaktadır. 

1- TOKİ tarafından Izmir-Torbalı Yazıbaşı'nda yapılan ve sözleşme tarihinden 
itibaren 16 ayda teslim edilmesi gereken konutlar, teslim tarihinin üzerinden 1 yıl 
geçmesine rağmen, neden hala teslim edilmedi? 

2- Zamanında teslim edilmeyen konutlar yüzünden mağdur edilen 840 hak 
sahibinin zararlarını kim karşılayacak? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

^ I M U M M / M T rj 4 TEM 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :23/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8447-14115/30631 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Ahmet ERSÎN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8447 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakarf ve 
imcisi Ek-Soru önergesi Cevabı Başbakan Y 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSIN'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8447 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : TOKİ, İzmir, Torbalı Yazıbaşı'nda 400'ü alt gelirli ve 440'ı da orta gelirli 
vatandaşlarımız için sözleşme tarihinden itibaren 16 ayda tamamlanmak 
üzere toplam 840 konut yapımına başlamıştır. 
Ancak, peşinatlan ödeyen hak sahipleri ile Şubat 2007 tarihinde sözleşmeler 
imzalanmışsa da 16 ayda yani Haziran 2008'de konutların tamamlanması 
gerekirken, aradan 1 yıl geçmesine karşın hak sahipleri konutlarını teslim 
alamamışlardır. Bu nedenle, TOKİ'dcn konut edinme hayaliyle ve binbir 
zorlukla hem taksitlerini ve hem de kira ödeyen özellikle alt gelirli hak 
sahipleri zor durumdadır. 
Esasen, TOKİ'nin tüm yurtta yaptığı konut inşaatları ya müteahhitlerin 
parası ödenmediğinden ya da çalışanlar alacaklarını alamadığından 
sürüncemede kalmaktadır. Dolayısıyla, vatandaşlarımız mağdur edilmekte 
ve tokizedeler yaratılmaktadır. Bu çerçevede; 
TOKİ tarafından izmir, Torbalı, Yazıbaşı'nda yapılan ve sözleşme 
tarihinden itibaren 16 ayda teslim edilmesi gereken konutlar, teslim tarihinin 
üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen neden hala teslim edilmedi? 
Zamanında teslim edilmeyen konutlar yüzünden mağdur edilen 840 hak 
sahibinin zararlarını kim karşılayacak? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Toplu Konut idaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalandır. 
Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlannda 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyannca, TOKÎ tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşlann konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 
Sözkonusu konut seferberliği çerçevesinde, TOKİ tarafından ihalesi yapılan, soru 
önergesine konu "îzrnir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Beldesi 840 Konut, 24 
Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Adaiçi Altyapı, Genel Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işi yüklenici firma VE-NA tnş.Taah.lth.ihr.San.ve 
Tic.Ltd.Şti.'nin yüklenİmi altında ve Koltek Müşavirlik Hizm.A.Ş. müşavirliğinde 
tamamlanmış ve geçici kabulü 21.05.2009 tarihinde onaylanmıştır. 
Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşlann konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifınin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
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yaranabilmektedir. Ancak, TOKÎ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi geciken bazı toplu 
konut uygulamalarında, konut taksit ödemeleri, konutların teslim tarihine kadar 
durdurulmaktadır. 

Bu çerçevede, ifade edildiği gibi, Îzmir-Torbalı-Yazıcıbaşı Projesinde yer alan 
konutların yapımı tamamlanmıştır. Ancak, TOKÎ tarafından geçici kabul eksikleri 
için yükleniciye verilen sürenin sonunda, geçici kabulde tespit edilen hatalı ve 
kusurlu imalatların giderilmediği görülmüş ve bu nedenle, yüklenici cezalı olarak 
çalıştırılmıştır. Dolayısıyla, işin geçici kabulü ancak, 21.05.2009 tarihinde 
onaylanabilmiştir. Geçici kabulün onaylanmasını müteakip iskan ruhsatı için 
Torbalı Belediyesine başvurulmuştur. Ancak, halihazırda Torbalı Belediyesi 
tarafından iskan ruhsatı düzenlenmemiştir. îskan Ruhsatının alınması ve 
İZSU'nun içme suyu hattına su vermesinin akabinde konutlar, en kısa sürede hak 
sahiplerine teslim edilecektir. 

İzmir, Torbalı, Yazıbaşı Toplu Konut Uygulamasında kapsamında devam eden 
işlerde, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzamış ve bu nedenle de, teslim 
süresi gecikmiştir. 

Bu itibarla, TOKİ, anılan Projede konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı konut 
alıcılarının mağdur olmamaları için; sözleşmelerinde belirtilen teslim tarihi geçen 
konut alıçlarına, Mayıs 2009 tarihi itibarıyla, konutlarını teslim alıncaya kadar 
dönemsel artış/artışlann yapılmaması ve konut taksitlerinin dondurularak, tekrar 
taksit ödemelerinin konutların anahtar teslim tarihini takip eden ay itibarıyla 
başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya geçilmiştir. 

236.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, İzmir 'de kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8450) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. -

Bülent BARATALI 
izmir Milletvekili 

1- Yıllar itibariyle son beş yılda izmir'de kapanan İşyeri sayısı ne 
kadardır? Aynı süre içinde yeni açılan işyerlerinin sayısı ne 
kadardır? * 

(p* w 
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2- Kapanan işyerleri ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Kapanma 
nedenleri nelerdir? 

3- Kapanmalar hangi sektörlerde yoğunluk kazanmaktadır? 

4- Son beş yılda bireysel ve kurumsal olarak İzmir'de vergi 
mükelleflerinin yıllar İtibariyle sayısal değişimi nasıldır? 

5- özellikle son iki yılda iller bazında kapanan işyeri sayısı kaçtır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

17/07/2009 

Sayı :B 14OBHİ0000002-^5" 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: a) 23.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8450-14123/30639 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 25.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-153-12/2829 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/8450) 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. \ 

ihatERGÜN 
Bakan 

EK: önerge cevabı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1- Yıllar itibariyle son beş yılda İzmir'de kapanan işyeri sayısı ne kadardır? Aynı 
süre içinde yeni açılan işyerlerinin sayısı ne kadardır? 

Cevap 1- Son beş yılda İzmir'de açılan ve kapanan şirket ve şahıs işletmeleri sayısı. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Bes Avlık) TOPLAM 

Açılan : 4974 5200 5808 5395 4813 1821 28011 
Kapanan : 1373 1515 1834 1758 1899 844 9223 

Soru 2-Kapanan işyerleri ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Kapanma nedenleri 
nelerdir? 

Cevap 2- İzmir'de kapanan şirket ve şahıs işletmelerinin kapanma nedenleriyle ilgili 
özel bir çalışma olmamakla birlikte, genel olarak işletmelerin kapanma nedenlerini; 
sermayesinin yetersizliği, ortaklar arasındaki veya şirket yönetimindeki ihtilaflar, devir 
veya birleşme, iflas, ölüm ve genel ekonomik sebepler oluşturmaktadır. 

Soru 3- Kapanmalar hangi sektörlerde yoğunluk kazanmaktadır? 

Cevap 3- Son beş yılda İzmir'de kapanan şirket ve şahıs işletmelerinin sektörel dağılımı; 

Meslek Grubunun İsmi 

YAŞ SEBZE MEYVE ÜRETİM VE TİCARETİ 
KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER 

Meslek Grubu Terk 
Eden Üye Toplam 

Sayısı 

TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE BAHARATÇILAR 

TAHİL YEM, HUBUBAT VE BAKLİYAT 
ÇİÇEK EV HAYVANLARI VE EV HAYVANLARI YEMLERİ 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ 
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 
CANLI HAYVAN, ET VE ET ÜRÜNLERİ 
EKMEK VE İŞLENMİŞ UN ÜRÜNLERİ 
PASTA VE ŞEKERLEME 

50 
32 
62 

95 
38 
31 
35 
87 
124 
36 

- 8 7 7 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, DİĞER BİTKİSEL YAĞLAR VE TEMİZLİK 
MADDELERİ 
GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN TİCARET 

GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ SATICILARI, MARKETLER, 
SÜPERMARKETLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
ALKOLLÜ, ALKOLSÜZ İÇECEKLER VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT 
VE SATIŞ YERLERİ 
MANİFATURA 

TUHAFİYE 
KONFEKSİYON MALZEMELERİ 
GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ 
GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ 
KÜRK VE DERİ KONFEKSİYON 
AYAKKABI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ 
AYAKKABI PERAKENDE TİCARETİ 
AYAKKABI MALZEMELERİ VE SEYAHAT AKSESUARLARI 
KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ 

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YIKANMASI VE KURU TEMİZLEMESİ, 
KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI VE DİĞER HİZMET 
FAALİYETLERl 

SAAT VE MÜCEVHER 
HALI, KİLİM, DUVAR VE YER KAPLAMALARI 
MOBİLYA 
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ EV ALETLERİ 
ELEKTRİK TEÇHİZATI 
ELEKTRONİK TEÇHİZAT VE PARÇALARI TİCARETİ 
TELEFON VE İLETİŞİM TEÇHİZATLARI TİCARETİ 

ZÜCCACİYE 
TIBBİ MALZEME İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ 

TIBBİ MALZEME VE ECZACILIK ÜRÜRNLERİ PERAKENDE SATIŞ 

İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 
GÖZLÜKÇÜLER VE GÖZ SAĞLIĞI FAALİYETLERl 
DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KURUMLAR 
GÜVENLİK, TEMİZLİK FAALİYETLERİ VE DİĞER DESTEK 
FAALİYETLERl 
EĞİTİM 
MATBAACILIK 

74 

285 

140 

45 

77 
84 
38 
374 
368 
160 
63 
67 
45 
76 

55 

74 
81 
195 
52 

227 
128 
99 
62 
50 
40 

170 

192 
39 
68 

63 

109 
94 
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KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ 
KİTAP, KIRTASİYE VE BÜRO MAKİNELERİ 
BİLGİSAYAR, ÇEVRE DONANIMLARI 
FOTOĞRAFÇILIK, YAYIMCILIK,MEDYA VE SİNEMA 
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, TELEKOMİNİKASYON, 
DANIŞMANLIK VE İLGİLİ FAALİYETLER 
KİRALAMA VE LEASİNG FAALİYETLERİ İLE SEYEHAT ACENTESİ, 
TUR OPERATÖRÜ VE DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİ İLE 
İLGİLİ FAALİYETLER 
HEDİYELİK EŞYA, SPOR MALZEMELERİ, AVCILIK, BALIKÇILIK 
MALZEMELERİ VE DİĞER MALLARIN TİCARETİ 
YİYECEK, İÇECEK HİZMETLERİ VE EĞLENCE YERLERİ 
KONAKLAMA YERLERİ 
ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO 
İç TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ 
SİGORTA 
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 
TAŞIMACILIĞI DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
REKLAM AJANSLARI VE PİYASA KAMUOYU ARAŞTIRMA 
FAALİYETLERİ 
ULAŞIM ARAÇLARI VE YEDEK PARÇALARININ İMALAT VE 
TOPTAN TİCARETİ 
ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARI VE AKSESUARLARI SATIŞ 
YERLERİ 
AKÜ, LASTİK VE MOTOSİKLET SATIŞ BAKIM GRUBU 
MAKİNE TEÇHİZAT AKSAM VE PARÇALARI 
MOTORLU TAŞITLAR SATIŞI 
MOTORLU TAŞITLAR BAKIM VE ONARIMI 
YAKIT VE MADENİ YAĞLAR 
HIRDAVAT 
METAL EŞYA 
ORMAN ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ 
DEMİR, ÇELİK VE ALÜMİNYUM 
METAL KAPI VE PENCERE 
GERİ KAZANIM 
İNŞAAT MALZEMELERİ 

BİNA YAPIM ONARIM 
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI VE ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ 
MİMARLIK FAALİYETLERİ 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİYEL FABRİKA DANIŞMANLIK 
VE PROJE FAALİYETLERİ 
YAPI DENETİM FAALİYETLERİ, HARİTA, JEOFİZİK VE DİĞER 
MÜHENDİSLİK İLE TEST ANALİZ VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 
ELEKTRİK TESİSATI VE ASANSÖR 
ISITMA, HAVALANDIRMA VE TESİSAT 
MADENCİLİK 
KİMYASAL MADDELER 
PLASTİK 
DIŞ TİCARET VE E-TlCARET 

T O P L A M 

- • — • 

1 

_ 

„ 

— -

36 
129 r 
82 
83 
52 

147 

105 
234 
86 
63 

194 
31 

303 
68 
65 
86 

151 

102 

116 
38 

188 
50 
43 

125 
75 
75 
49 
96 
119 
38 
26 

170 
756 " 
38 
85 

117 

101 
32 

119 
113 
104 
75 

172 
9223 
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Soru S- özellikle son iki yılda iller bazında kapanan işyeri sayısı kaçtır? 

Cevap 5-Son iki yılda iller bazında açılan ve kapanan şirket ve şahıs işletmelerinin 
sayısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYONKARAHİSAR 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 

01.01.2007 
AÇILAN 

2389 
249 
487 
113 
212 

13316 
5174 
195 

2236 
1237 
171 
116 
109 
215 
239 
3251 
521 
106 
356 
1339 
694 
440 
389 
193 
430 
1867 
1272 
196 
98 
122 
873 
525 
1223 

37141 
5395 
144 
216 
1186 
364 
113 
1931 
1494 
427 

-31.12.2007 
KAPANAN 

813 
65 
188 
125 
61 

3297 
1292 
95 
689 
534 
69 
42 
70 
83 
85 
818 
162 
37 
150 
383 
210 
173 
153 
62 
133 

1508 
319 
100 
65 
14 

287 
136 
722 

10544 
1758 
54 
101 
365 
106 
62 
304 
590 
144 

01.01.2008-31.12.2008 
AÇILAN 

2246 
273 
428 
148 
196 

11841 
4813 
155 

1907 
1094 
147 
85 
132 
199 
173 

2814 
487 
118 
375 
1401 
786 
418 
344 
155 
384 
1573 
1320 
205 
63 
124 

1027 
448 
1203 

34780 
4813 
146 
208 
1040 
339 
102 

1635 
1644 
444 

KAPANAN 
1994 
497 
139 
198 
73 

3780 
1376 
229 
1253 
1444 
85 
90 
63 
95 
307 
1121 
305 
40 
251 
523 
226 
458 
156 
85 
170 
1599 
804 
131 
41 
31 
329 
259 
593 

10606 
1899 
61 
281 
420 
150 
87 
404 
1452 
173 

2009 (Beş Aylık) 
AÇILAN 

856 
135 
227 
55 
71 

4426 
1805 
46 
699 
367 
49 
33 
48 
92 
68 

1026 
160 
34 
181 
510 
336 
157 
162 
55 
177 
526 
509 
74 
15 
54 
521 
120 
544 

13051 
1796 
39 
65 

412 
136 
56 
604 
581 
167 

KAPANAN 
424 
31 
92 
41 
21 

1480 
592 
43 
373 
813 
403 
23 
31 
40 
92 
471 
7 9 _ 
103 
63 
178 
97 
75 
51 
38 
251 
253 
146 
48 
7 
18 

133 
50 

265 
4836 
809 
35 
51 
173 
47 
45 
171 
444 
106 
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, 
MALATYA 
MANtSA 
K.MARAS 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
Ş.URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANtYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

1 
480 
1114 
831 
256 
1764 
109 
322 
156 
610 
278 
926 
794 
60 
111 
350 
1283 
398 
635 
57 

658 
278 
371 
241 
715 
271 
76 

210 
118 
181 
100 
128 
43 
84 

319 
154 
57 

251 
318 

103871 

1 153 
379 
247 
60 

636 
43 
104 
37 
188 
102 
265 
325 
27 
29 
112 
304 
172 
331 
11 

139 
70 
225 
82 
226 
77 
18 

118 
41 
50 
28 
51 
131 
81 
82 
47 
31 
129 
72 

32.191 

456 
1016 
736 
310 
1684 
122 
370 
165 
508 
220 
830 
738 
72 
102 
411 
1284 
401 
561 
57 

729 
265 
419 
243 
576 
230 
62 

219 
118 
179 
142 
119 
53 
116 
361 
185 
71 

268 
273 

96.904 

176 
531 
247 
1084 
931 
132 
215 
44 
407 
384 
239 
1024 
36 
500 
130 
374 
647 
425 
316 
2205 
119 
296 
1086 
803 
100 
28 

580 
45 
45 
18 

150 
974 
63 
248 
108 
154 
496 
435 

50.073 

198 
338 
316 
92 

670 
36 
100 
55 

247 
80 

269 
324 
24 
32 
166 
440 
162 
186 
20 
304 
64 
188 
93 " 
328 
115 
25 
85 
39 
77 
70 
59 
26 
40 
106 
57 
20 
106 
89 

36.691 

103 
248 
135 
21 
168" 
16 
87 
70 
215 
54 
91 
244 
14 
18 

365 
186 
78 
77 
5 

109 
44 
79 
114 
107 
47 
9 

44 
13 
24 
9 

44 
13 
65 
46 
43 
27 
67 
51 

16.692 
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237.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, Genelkurmay Başkanıyla 2007 yılında yaptığı bir 
görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in 
cevabı (7/8451) 

09.06.2009 

TBMM Başkanlığına 

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

Atilla Kar t 
CHP Konya Milletvekili 

Başbakan, 08.06.2009 günü katıldığı bir televizyon programında, 27 Nisan 
Bildirisi olarak bilinen Genel Kurmay açıklamasından 1 hafta kadar sonra 
Dolmabahçe'de Başbakanlık Ofisinde dönemin Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 
ile yaptığı konuşmanın içeriği hakkında; bu görüşmenin asker-sivil siyasetinde bir dönüm 
noktası olduğunu ve konuşulanların kendisiyle birlikte ebediyete gideceğini ifade etmiştir. 

Başbakan sözü edilen konuşmayı Başbakan sıfatıyla yapmıştır. Genel Kurmay 
Başkam da, resmi sıfatıyla bu görüşmeye katılmıştır. Görüşme resmi mekanda yapılmıştır. 
Birkaç saati aşan bu görüşme öncesi ve sonrasında Türkiye gündemi bu görüşmeye 
kilitlenmiştir. Görüşme sonrasında da hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Görüşme yapılan mekan özel bir mekan değildir. Görüşme yapan kişiler 
herhangi kişiler değildir. Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ve Genel Kurmay Başkanıdır. 
Görüşme içeriği ve zamanlamasına yönelik olarak toplumda çok ciddi tartışmalar yapılmıştır. 
Spekülatif değerlendirmeler ile birlikte toplumda kutuplaşma zemini yaratılmıştır. Bu şartlar 
altında yapılan bir görüşme, "özel görüşme" olarak kabul edilemez. Görüşme "Devlet Sırrı" 
niteliğinde ve gizli olan bir görüşme de değildir. Esasen, Başbakan'in açıklamaları karşısında 
Devlet sırrı kavramı içinde değerlendirilebilecek bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gelişmeler, bu görüşme somasında asker-sivil ilişkilerinde kapalı kapılar 
ardında fiili bir mutabakatın sağlandığı izlenimini yaratmıştır. Görüşme sonrasındaki siyasi ve 
toplumsal gelişmelerin, sözü edilen görüşme üzerine şekillendiğine dair ciddi yorum ve 
değerlendirmeler de ayrıca yapılmaktadır. 

Hal böyle iken Başbakan'ın "....bu görüşme Benim'le ebediyete gidecek... 
isterse Yaşar Büyükanıt açıklama yapabilir." yolunda beyanda bulunmasının kabul 
edilebilir bir yönü olamaz. Devlet yönetimi sorumluluğu ve ciddiyetiyle bağdaşmayan bir hal 
söz konusudur. Kamuoyu bu konuda bilgilendirilmelidir. 

Kabul edilmelidir ki, aksine bir tavırda ısrar edilmesi bu konudaki 
spekülasyonları daha da artıracaktır. Hükümet ve Genel Kurmay Başkanlığı kurumsal olarak 
yıpranmaktadır. Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının buna hakları yoktur. Ayrıca, 
Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının özel hukukunu ve hayatını ilgilendiren bir durum da 
söz konusu değildir. 

- 8 8 3 -



TBMM B: 112 4 .8 .2009 

Buna göre: 

(1) Görüşmenin özel nitelikte bir görüşme olmaması, devlet sırrı 
teşkil eden gizli bir yönünün bulunmaması, resmi sıfatlarla ve resmi mekanda 
yapılmış olması karşısında; görüşmenin içeriği hakkında kamuoyuna neden bilgi 
verilmemektedir? 

Görüşme neden bir devlet sırrı gibi saklanmaktadır? 

(2) Yukarıda anlatımı yapılan şartlar altında gelişen bu resmi 
görüşme sonrasında yapılan ve yapılmakta olan bir takım yorumlar ve 
değerlendirmelere göre ; görüşme sonrasında asker-sivil ilişkilerinde fiili bir 
mutabakatın sağlandığı görüşü kamuoyunda egemen hale'gelmiş olmakla; 

kamuoyundan gizlenen böyle bir fiili mutabakatın demokrasiyle 
bağdaşır bir yönü olabilir mi? 

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bu nitelikteki bir toplantı bir 
takım provokasyonlara da zemin hazırlamaz mı? 

(3) Başbakan tarafından "....isterse Yaşar Büyükanıt görüşmeyi 
açıklayabilir..." denildiğine göre, bu görüşmeyi açıklamamak yönünde 
Büyükanıt'a tarafınızdan verilen bir söz mü vardır? 

Böylesine pazarlık yapılmasını gerektiren bir hal mi söz 
konusudur? 

Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Başbakanlık ve 
Genel Kurmay Başkanlığının saygınlığı kavramlarıyla bağdaşır mı? 

Keza böyle bir durum, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının 
kişisel ve siyasi çıkarları uğruna görevlerini kötüye kullandıkları ve pazarlık 
konusu yaptıkları anlamına gelmez mi? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/ k ^ S o a - o ^ - ^ a 
Konu: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 23.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/8451-14125/30641 
sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8451 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

:«üıl ÇIÇEJ 
Devlet Bakanı ve 

Ek-soru önergesi cevabı Başbakan Yardımcısı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 7/8451 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan Dolmabahçe de Sayın Genelkurmay Başkanı ile yaptığı 
görüşmede devlet ve Ülke sorunlarına müteallik konularda görüş alış verişinde 
bulunmuştur. 

Sayın Başbakan muayyen ya da gayri muayyen zamanlarda Devlet 
katmanlarında görev yapan asker-sivil makamlarla ülkenin temel iç ve dış 
sorunlarını görüşmekte, değerlendirmekte, mülahazalarını paylaşmakta ve 
gerekli karar, inisiyatif ve talimatlarını ilgili makam ve muhataplarına 
iletmektedir. 

Başbakanların devlete ve ülkeye müteallik konularda muayyen ve gayri 
muayyen görüşmelerinin içeriğini her zaman ve her zeminde kamuoyuyla 
paylaşmaları devlet yönetiminde adetten değildir. 

Kaldı ki; iki birey arasında bile mahfuz görüşmelerin tabii olduğu 
varsayıldığında, Sayın Başbakanın devlet kurum ve kuruluşlarının yöneticileri 
ile her görüşmesini aşikâr kılması beklenemez. 

Sayın Başbakan'in gerek yurtiçi gerek yurtdışı yapmış olduğu görüşmeler, 
ilgili mevzuat ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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238.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Altıntaş ilçesinde iptal edilen TOKİprojesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/8455) 

11.06.2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim IŞIK * 
MHP Kütahya Milletvekili 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülkemizin değişik yerlerinde yürütülen toplu konut 
projelerinde siyasi tercihlerin etkili olduğu, iktidar partisine mensup olmayan belediye başkanlarının 
seçildiği bazı yörelerde başlatılmış bazı projelerin değişik sebepler öne sürülerek iptal edildiği ve birçok 
vatandaşımızın mağdur edildiği yönünde şikayetler dile getirilmektedir. Yazılı basında da yer alan bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. Kütahya ili Altıntaş ilçesindeki 2+1 n. Etap Toplu Konut Projesinin, 29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinden sonra iptal edilmesinin gerekçeleri nelerdir? j " " .:. :: "•"•". i 

2. Bu projenin iptalinde, seçimleri muhalefet partisine mensup bir adayın kazanmasının etkili olduğu 
yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise böyle bir uygulamaca mağdur olan vatandaşlarımızın 
suçu nedir? j | 

' • ' . . , . , . i 

3. Söz konusu projeye ilişkin olarak Altıntaş Belediye Başkanlığının J2 MşVısfiOOÇrtarihli reşnüyazîsı 
ve eklerinin 15 Mayıs 2009'da TOKİ Başkanlığınca alınmasına karşın," aynı ıdîjıre taraTıidâri 6"Mayıs 
2009 tarihinde Altıntaş Ziraat Bankasına talimat verilerek 7 Mayıs'tan itibaren vatandaşların 
parasının iade edileceğinin bildirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uygulamayı nasıl 
değerlendirebilirsiniz? * ., 

4. Söz konusu projenin akıbeti ne olacaktır? 

5. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için projenin tekrar uygulamaya konulması yönünde bir 
çalışmanız var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır? 

6. Proje tekrar ne zaman başlatılacaktır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

,Sayı :B.02.0.001/^V tO 3 TEM 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGÎ :23/06/20O9 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8455-14148/30728 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sn. Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8455 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. , 

SK 
Devlet Bakim ye 

Ek-Soru önergesi Cevabı Başbakan YaMımcısı 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8455 SAYDLI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ülkemizin değişik 
yerlerinde yürütülen toplu konut projelerinde siyasi tercihlerin etkili olduğu, 
iktidar partisine mensup olmayan belediye başkanlarının seçildiği bazı 
yörelerde başlatılmış bazı projelerin değişik sebepler öne sürülerek, iptal 
edildiği ve birçok vatandaşımızın mağdur edildiği yönünde şikayetler dile 
getirilmektedir. Yazılı basında da yer alan bu konuyla ilgili olarak; 
Kütahya ili Altıntaş ilçesindeki 2+1II. Etap Toplu Konut Projesinin, 29 Mart 
2009 yerel seçimlerinden sonra iptal edilmesinin gerekçeleri nelerdir? 
Bu projenin iptalinde, seçimleri muhalefet partisine mensup bir adayın 
kazanmasının etkili olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise 
böyle bir uygulamada mağdur olan vatandaşlarımızın suçu nedir? 
Sözkonusu projeye ilişkin olarak Altıntaş Belediye Başkanlığının 12 Mayıs 
2009 tarihli resmi yazısı ve eklerinin 15 Mayıs 2009 tarihinde TOKİ 
Başkanlığınca alınmasına karşın, aynı İdare tarafından 6 Mayıs 2009 
tarihinde Altıntaş Ziraat Bankasına talimat verilerek, 7 Mayıs tarihinden 
itibaren vatandaşların parasının iade edileceğinin bildirildiği iddiaları doğru 
mudur? Doğru ise bu uygulamayı nasıl değerlendirebilirsiniz? 
Sözkonusu projenin akıbeti ne olacaktır? 
Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için projenin tekrar uygulamaya 
konulması yönünde bir çalışmanız var mıdır? Varsa çaüşma ne aşamadadır? 
Proje tekrar ne zaman başlatılacaktır? 
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CEVAP : Bilindiği üzere, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 
Bu itibarla, TOKİ, ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, 
özellikle yoksul, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların konut 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalarım ülke geneline dengeli bir 
şekilde dağıtacak model geliştirmek amacıyla; talep örgütlenmesi modelini hayata 
geçirmiştir. TOKİ, ön talep toplama yöntemiyle konut alıcılarının temininin ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından sağlandığı bu modeli, sözkonusu kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde başarıyla uygulamaktadır. 
Bu doğrultuda TOKÎ; nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik 
projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut 
yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu 
aramaktadır. Bu yöntemde, konut ihtiyacı ilgili kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Talep örgütlenmesi de yine bu 
kurumlar tarafından organize edilmektedir. TOKÎ, nüfus yoğunluğunun düşük 
olduğu bu bölgelerde; konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini ilgili 
kurumların sorumluluğunda olmak kaydıyla, toplu konut projeleri yapmaktadır. 
TOKÎ, uyguladığı bu model ile "ihtiyaç kadar" konut üretmek yoluyla, 
yatırımlarından azami verim almayı hedeflemektedir. 

Bu çerçevede, Kütahya Altıntaş 1. Etap Talep Örgütlenmesi Toplu Konut 
Uygulaması kapsamında 95 adet konut yapılmış ve bu konutlar, 16-20 Şubat 2009 
tarihlerinde hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
Diğer taraftan, Kütahya Altıntaş Belediyesinin 2. Etap konut talebi için yaptığı 
başvuru TOKİ'ye iletilmiş ve başvuru, TOKİ tarafından değerlendirmeye 
alınmıştır. İdare, Belediyenin önerdiği arsalar üzerinde bir çalışma yapmış ve bu 
çalışma neticesinde de 160 adet konutun tip, metrekare, satış koşullan ve fiyatları 
tespit edilmiştir. TOKİ, "Alt Gelir Grubu" kapsamında gerçekleştireceği Bl (2+1) 
tipi, brüt 84,40m2, toplam 160 adet konuta ilişkin Belediye tarafından yürütülecek 
iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri Altıntaş Belediyesine göndermiştir. Bu 
itibarla, Altıntaş Belediyesi de, konut alıcısı temini kaydıyla başlattığı uygulama 
doğrultusunda ve İdarenin belirlediği konut tipi, metrekare, satış fiyatı ve 
koşullan çerçevesinde; 23 Mart - 30 Nisan 2009 tarihleri arasında T.C.Ziraat 
Bankası A.Ş. Altıntaş Şubesi aracılığıyla başvuru almaya başlamıştır. 

Ancak, İdare tarafından projeye verilen başvuru süresi içerisinde, Altıntaş 
Belediyesince yeterli konut talebi toplanamaması nedeniyle, Kütahya Altıntaş 
2.Etap Toplu Konut Uygulaması 2009 yılı yatırım programından çıkartılmıştır. 
Devletin konut politikalannın uygulanmasında sektörde görevli tek kamu kurumu 
olan TOKİ'nin, kendi uygulamalan kapsamında yer alan herhangi bir projesinin 
iptalinin gerekçesinin, yerel seçimler vs. gibi bir sebep olması sözkonusu olamaz. 
Anılan projenin talep yetersizliği sebebiyle TOKİ'nin 2009 yılı yatınm 
programından çıkartılmasının ardından, konut alıcılannın yatırmış olduktan 
başvuru bedellerinin 7 Mayıs 2009 tarihi itibanyla kendilerine iade edilmesini 
teminen Ziraat Bankası Altıntaş Şubesi talimatlandınlmıştır. 
Ancak, Kütahya Altıntaş 2. Etap Talep örgütlenmesi Toplu Konut Projesi, 
Altıntaş Belediyesi ve konut alıcılanndan gelen yoğun istek üzerine 2009 yılı 
yatınm programına tekrar alınmıştır. Bu gelişme üzerine, konut alıcılannın Ziraat 
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Bankası Altıntaş Şubesine 3.000,00.-TL yatırarak, Bl tipi konutlar için başvuruda 
bulunabilmeleri için 22 Haziran-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında talep toplama 
süresi verilmiştir. Bu süre içerisinde yeni konut alıcıları başvuruda 
bulunabilecekleri gibi, daha önce başvuru yapan ancak, projeden vazgeçmek 
isteyen konut alıcılanna da başvuru bedelleri iade edilecektir. 
Proje için verilen talep toplama süresi içerisinde yeterli talebin temini halinde 
proje uygulamaya geçirilebilecek ve projenin ihale süreci başlatılacaktır. Bu ihale 
sürecinden sonra projenin kesin maliyeti ortaya çıkacak olup, konut fiyatları da bu 
değere göre tespit edilecek ve Altıntaş Belediyesi ile TOKİ arasında protokol 
akdedilmesinin ardından da hak sahipleri ile bir sözleşme yapılacaktır. 

239.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tarım ve hayvancılığın teşvikine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8458) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
izmir Milletvekili 

Bilindiği gibi AKP Hükümeti, 81 ilde ekonomik krizden etkilenecek 12 sektörü 
kapsayan teşvik paketi açıklamıştır. Ancak, teşvik edilecek sektörler arasında tarım 
ve tarıma dayalı sanayi ile hayvancılık yer almamıştır. 

Oysa tarım stratejik bir sektördür ve Türkiye , bir tarım ülkesi olma kimliğini 
sürdürmektedir. Ancak, gerek küresel ısınma ve su k^nakl'anflıfia^âlmâsT^ 
gerekse ekonomik krize rağmen sürekli artan gübre ve -diğer girdi fiyatları ülke 
tarımını ve üreticileri son derecede olumsuz etkilemiştir "Keza yem fiyatlarının 
olağanüstü artmış olması ve kaçakçılık yanında, vatandaşların alım gücünün 
azalması, hayvancılığı yok olma noktasına getirmiştir. Nitekim,'üreticilerin hemen 
hemen tamamı bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlan ve enerji 
borçlan nedeniyle icra tehdidi altındadır. Yani, ekonomik krizden; en fazja zararı tanm 
ve tarıma dayalı sanayi ve hayvancılık görmüştür. 

Dolayısıyla, tarım sektörü ve hayvancılığın teşvik paketinde yer almaması, 
Hükümetin üreticiyi ve dolayısıyla tarımı ve hayvancılığı kaderine terk ettiği izlenimi 
vermektedir. 

1-Ekonomik kriz nedeniyle yürürlüğe koyduğunuz ve 12 sektörü kapsayan 
teşvik paketinde, krizden en büyük zararı gören tarım ve hayvancılık neden yok? 

2-Gerek enerji borçları ve gerekse bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan kredi borçları nedeniyle zor günler geçiren ve icra tehdidi altındaki üreticiler ve 
hayvancılığımız, neden kaderine terk edildi? 

lA 
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T.C. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610- ^ lO 24 TEMMUZ 2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 23.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8458-14165/30756 sayılı yazı, 
b) 25.06.2009 tarihli ve B.O2.O.KKG.0.12/106-153-20/2827 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile 
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan İzmir Milletvekili Ahmet 
ERSİN'e ait 7/8458 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K Mehmet Mehdi EKER 
1 - Görüş 7/8458 B a k a n 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi :Ahmet ERSİN 

İzmir Milletvekili 
Esas No :7/8458 

Bilindiği gibi AKP Hükümeti, 81 ilde ekonomik krizden etkilenecek 12 sektörü kapsayan 
teşvik paketi açıklamıştır. Ancak, teşvik edilecek sektörler arasında tarım ve tarıma dayalı sanayi 
ile hayvancılık yer almamıştır. 

Oysa tarım stratejik bir sektördür ve Türkiye, bir tarım ülkesi olma kimliğini sürdürmektedir. 
Ancak, gerek küresel ısınma ve su kaynaklarının azalması ve gerekse ekonomik krize rağmen 
sürekli artan gübre ve diğer girdi fiyatları ülke tarımını ve üreticileri son derecede olumsuz 
etkilemiştir. Keza yem fiyatlarının olağanüstü artmış olması ve kaçakçılık yanında, vatandaşların 
alım gücünün azalması, hayvancılığı yok olma noktasına getirmiştir. Nitekim üreticilerin hemen 
hemen tamamı bankalara ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borçlan ve enerji borçlan nedeniyle 
icra tehdidi altındadır. Yani, ekonomik krizden en fazla zararı tarım ve tanma dayalı sanayi ve 
hayvancılık görmüştür. 

Dolayısıyla, tanm sektörü ve hayvancılığın teşvik paketinde yer almaması, Hükümetin 
üreticiyi ve dolayısıyla tarımı ve hayvancılığı kaderine terk ettiği izlenimi vermektedir. 
SORU 1) Ekonomik kriz nedeniyle yürürlüğe koyduğunuz ve 12 sektörü kapsayan teşvik 
paketinde, krizden en büyük zararı gören tanm ve hayvancılık neden yok? 
CEVAP 1) Tüm Dünyayı etkileyen fınansal kriz döneminde tanm sektörü önceki küresel krizlerde 
olduğu gibi "tampon sektör" görevi üstlenmiş ve diğer sektörlerdeki büyüme kayıplannın hızını 
yavaşlatmışür. 

Krizin muhtemel etkilerini azaltmak için 2008 yılına göre 2009 yılında; mazot desteği, 
kimyevi gübre desteği ve kırsal kalkınma destekleri önemli oranda artınlmış, sertifikalı tohum 
üretimi ve baklagiller destekleme kapsamına alınmıştır. 
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Yine Sübvansiyonlu Tarımsal Kredi uygulamasına devam edilmiş ve Ziraat Bankası 
tarafından uygulanan tarımsal kredi uygulamasında kredi vadeleri işletme kredilerinde 18 aydan 24 
aya, yatırım kredilerinde ise 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır. 

Ayrıca Sayın Başbakanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yeni Bölgesel Teşvik Paketi 
kapsamında tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi de yer almıştır. Bu çerçevede, Yeni Bölgesel 
Teşvik Paketi kapsamında tarım sektörüne yönelik olarak; gıda ürünleri ve içecek imalatı, 
hayvancılıkta entegre işleme tesisleri imalatı, tahıl ambarlama hizmetleri, seracılık, soğuk hava 
deposu hizmetleri, tarım makineleri imalatı desteklenecektir. 

Bununla beraber, geçtiğimiz altı yılda tarım sektörünün geliştirilmesi yönünde önemli 
adımlar atılmıştır. Bu çerçevede; 

• Çiftçilerimize sağlanan toplam destekler önemli ölçüde artırılmıştır. Çiftçilerimize 2002 
yılında 1,868 Milyar TL, 2008 yılında ise 5,9 Milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Toplam tarımsal destekler 2002 yılma göre 2008 yılında 3,2 kat artırılmıştır. 

• Dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, ülkemizin önceliklerine göre yeni desteklemeler 
uygulamaya konulmuştur. 

• Çiftçilerimize ilk kez mazot desteği verilmiştir. Artan mazot fiyatları karşısında 
çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2003-2009 döneminde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan 
çiftçilere alan bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda toplam 2 milyar 463 milyon TL 
mazot destekleme ödemesi yapılmıştır. 

• Kimyevi gübre desteği ilk kez doğrudan çiftçilerimize verilmiştir. Artan gübre fiyatları 
karşısında çiftçilerimizin mağdur olmaması için Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan 
bazlı olarak ürün gruplarına göre değişen miktarda 2005-2009 yıllan arasında bütçe imkanları 
çerçevesinde toplam 1 milyar 550 milyon TL kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. 

• Prim destekleri artırılmış, ilk kez hububat ve baklagiller de prim desteği kapsamına 
alınmıştır. 

• Aynı şekilde hayvancılık destekleri ve kooperatif destekleri de önemli ölçüde artırılmıştır. 
• tik kez kırsal kalkınma projeleri desteklenmeye başlanmıştır. 
• tik kez basınçlı sulama sistemi yatırımlarına, % 50 hibe ve sıfır faizli kredi uygulamaları 

başlatılmıştır. 
• tik kez Devlet destekli tarım sigortası uygulamaları başlatılmış, böylece çiftçilerimizin alın 

teri güvence altına alınmıştır. 
• 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize ilk kez kuraklık 

desteği verilmiştir. 
• tik kez sertifikalı tohumluk ve fidan kullanan üreticilere destek verilmeye başlanmıştır. 
• tik kez sertifikalı tohum üreticilerine destek verilmeye başlanmıştır. 
• tik kez organik tarım ve toprak analizi için ilave destek uygulaması başlatılmıştır. 
• tik kez su ürünleri üretimine destek verilmeye başlanmıştır. 
• Arıcılık ilk kez destekleme kapsamına alınmıştır. 

SORU 2) Gerek enerji borçları ve gerekse bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi 
borçlan nedeniyle zor günler geçiren ve icra tehdidi altındaki üreticiler ve hayvancılığımız neden 
kaderine terk edildi? 
CEVAP 2) Konuyla ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.S. Genel Müdürlüğünden alınan 
cevabi görüş aşağıda ver almaktadır, 

Şirketimizce tanmsal sulama grubunda yer alan, abonelerimizin enerji borçlan ile ilgili 
olarak, halihazırda Yönetim Kurulumuzun 14.06.2007 tarih ve 15-246 sayılı Karan ekinde yer alan 
"Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esaslan" çerçevesinde Tanmsal Sulama ve Köy içme Sulan 
abonelerine ait enerji borçlarına 36 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. 

Aynca, TBMM'ce 25.06.2009 tarihinde tanmsal sulama abonelerinin 31.05.2009 tarihi 
itibariyle ödenmemiş borçlannın sulh yoluyla tahsil edilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin 
giderilmesi amacıyla bu konuda yapılacak işlemlere dair usul ve esasların Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Malîye Bakanlığı tarafından belirleneceği kabul edilmiştir. Buna göre, tarımsal sulama 
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aboneleri, Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde 
müracaat etmeleri halinde, tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden dolayı ortaya çıkan 
borçlarla ilgili olarak sulh sözleşmeleri imzalayabileceklerdir. 

Konuyla İlgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden 
alınan cevabi görüş aşağıda yer almaktadır. 

Kooperatiflerimizce ortaklarına kullandırılan kredilerin vadelerinde ödenmemesi halinde, 
ortaklarımıza 90 gün idari takip süresi tanınmaktadır. 

Bu sürede de borçlarım ödememeleri halinde ise alacaklarımızın tahsilini teminen yasal 
yollara başvurulmaktadır. 

Diğer yandan, haklarında icra takibine geçilen ortaklarımızın borçlarının % 20'sini peşin 
ödemeleri kaydıyla ve taksit aralıkları 3 ayı geçmemek üzere 12 aya kadar taksi ti endirme imkanı 
verilmekte ve borcunu taksitlendirmek üzere müracaat ederek taahhütname veren ortaklarımızla 
ilgili olarak başlatılmış icra işlemleri durdurulmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüsünden alınan cevabi görüş 
aşağıda ver almaktadır, 

22.03.2009 tarih ve 27177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2009/14804 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile; Bankamızca 2005/8378, 2005/9839, 2006/9994, 
2006/11199, 2006/11201, 2007/12339, 2007/13045, 2008/13881 ve 2008/14489 sayılı 
Kararnameler gereğince kullandırılan ve/veya ertelenen kredilerin vadesinin, işletme kredilerinde 
24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmış 
olup, bu kapsama giren üreticilerin Bankaya olan tarımsal kredi borçlarının vadesi, başvurulan 
halinde indirimli faiz oranlan üzerinden uzatılabilmektedir. 

240.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Denizli'de düzenlenen bir yemeğe ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8459) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN iarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.06.2009 n ' 

Saygılarımla. t/1 /I 

Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Denizli'de, bir tarikat 
tarafından, tarikata ait olduğu iddia edilen bir binada verilen yemeğe katılmış, bu durum 
kamuoyunda ciddi tepki ve eleştirilere neden olmuştur. 

Bu eleştirilerde Sayın bakanın söz konusu yemeğe, Denizli Valisi, AKP'li Denizli 
Belediye Başkanı, Denizli AKP Milletvekilleri ile birlikte katılması, siyaset, bürokrasi ve tarikat 
ilişkisini ortaya koyması açısından da'düşündürücü bir örnek olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; >..;. f * 

1- Hükümet, milletvekilleri, yerel yönetim ve bürokrasinin en üst füzeye temsil 
edildiği bu yemek sonrasında, Kadın ve Aileden sorumlu*.Dey.l^t',Bâkarıi Selma 
Aliye Kavaf tarafından yapılan basın açıklamasında bu ^yemeğe- vatandaşların 
daveti üzerine katıldığı yönündeki açıklamasını samimi ve inandırıcı buluyor 
musunuz? -•-.;;•,.• 

2- Belli bir dünya görüşü ile tanınan bir tarikatın yemeline devlet eri<âh)n,. devlet 
imkânlarını kullanarak en üst düzeyde katılım sağlaması Jaik ve çağdaş bir üjKenihı 
devlet yönetimi anlayışına uygun mudur? Uygun değil ise Kabine üyetefinî^ve_ 
Valilerin de bu tür etkinliklere katılmamaları yönünde bir talimatınız olacak mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN iarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 10.06.2009 

Saygılarımla. 

Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Denizli'de, bir tarik 
tarafından, tarikata ait olduğu iddia edilen bir binada verilen yemeğe katılmış, bu durum 
kamuoyunda ciddi tepki ve eleştirilere neden olmuştur. 

Bu eleştirilerde Sayın bakanın söz konusu yemeğe, Denizli Valisi, AKP'li Denizli 
Belediye Başkanı, Denizli AKP Milletvekilleri ile birlikte katılması, siyaset, bürokrasi ve tarikat 
ilişkisini ortaya koyması açısından da düşündürücü bir örnek olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Hükümet, milletvekilleri, yerel yönetim ve bürokrasinin en üst -düzeye temsil 
edildiği bu yemek sonrasında, Kadın ve Aileden sorum^.Dey.le/'Bâka'hi Selma 
Aliye Kavaf tarafından yapılan basın açıklamasında bu jemeğe"-'vatandaşların 
daveti üzerine katıldığı yönündeki açıklamasını samimi ve inandırıcı buluyor 
musunuz? 

2- Belli bir dünya görüşü ile tanınan bir tarikatın yemeğine devlet erkânın,' devlet 
imkânlarını kullanarak en üst düzeyde katılım sağlaması Jaik ve çağdaş bir ülkenin. 
devlet yönetimi anlayışına uygun mudur? Uygun değil ise Kabine üyetermî::ve_ 
Valilerin de bu tür etkinliklere katılmamaları yönünde bir talimatınız olacak mıdır? 

3- 20 bin kişinin katıldığı iddia elden bu yemek hangi tarikat tarafından ve hangi 
amaçla düzenlenmiştir? Yemeğin masrafları hangi kişi ya da çevreler tarafından 
finanse edilmiştir? Bu yemeğin programında hangi etkinlikler yer almıştır? 

4- Hayır yemeği olduğu belirtilen bu etkinlikten ne kadar gelir elde edilmiş ve hangi 
işlerde kullanılmak üzere nereye aktarılmıştır? 

5- Devletin din ve inançlar konusunda tarafsızlığı Anayasal güvence altındadır. Bu 
tür olaylar Anayasayı ihlal anlamına gelmez mi? Vatandaşın devlete olan güvenini 
zedelemez mi? 

6- Bu yemeğe katılan bürokratlar hakkında açılan bir soruşturma var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYİ : B.02.0.007.00/ 3 0 <> Üj.2/2009 
KONU : Yazth Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 23.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-
7/8459-14168/30759 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2009 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-153-21/2815 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKİCt'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
7/8459 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^c ^^_ * * 'fejg»»-' 
Selma Alîye K/VAÎ' 

Devlet Bakanı 
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN AKİF EKİCİ'NİN 

7/8459 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

' Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Denizli'de, bir 
tarikat tarafından, tarikata alt olduğu iddia edilen bir binada verilen yemeğe katılmış, 
bu durum kamuoyunda ciddi tepki ve eleştirilere neden olmuştur. 

Bu eleştirilerde Sayın Bakanın söz konusu yemeğe, Denizli Valisi, AKP'li 
Denizli Belediye Başkanı, Denizli AKP Milletvekilleri ile birlikte katılması, siyaset, 
bürokrasi ve tarikat ilişkisini ortaya koyması açısından da düşündürücü bir örnek 
olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Konuyla İlgili olarak; 

SORULAR: 

1) Hükümet, milletvekilleri, yerel yönetim ve bürokrasinin en üst düzeye temsil 
edildiği bu yemek sonrasında, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma 
Aliye Kavaf tarafından yapılan basın açıklamasında bu yemeğe vatandaşlann 
daveti üzerine katıldığı yönündeki açıklamasını samimi ve inandıncı buluyor 
musunuz? 

2) Belli bir dünya görüşü ile tanınan bir tarikatın yemeğine davet erkânın, devlet 
imkanlarını kullanarak en üst düzeyde katılım sağlaması laik ve çağdaş bir 
ülkenin devlet yönetimi anlayışına uygun mudur? Uygun değil ise Kabine 
üyelerini ve Valilerin de bu tür etkinliklere kablmamalan yönünde bir 
talimatınız olacak mıdır? 
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3) 20 bin kişinin katıldığı iddia elden bu yemek hangi tarikat tarafından ve hangi 
amaçla düzenlenmiştir? Yemeğin masrafları hangi kişi ya da çevreler 
tarafından finanse edilmiştir? Bu yemeğin programında hangi etkinlikler yer 
almıştır? 

4) Hayır yemeği olduğu belirtilen bu etkinlikten ne kadar gelir elde edilmiş ve 
hangi işlerde kullanılmak Özere nereye aktanlmıştır? 

5) Devletin din ve inançlar konusunda tarafsızlığı Anayasal güvence altındadır. 
Bu tür olaylar Anayasayı İhlal anlamına gelmez mi? Vatandaşın devlete olan 
güvenini zedelemez mi? 

6) Bu yemeğe katılan bürokratlar hakkında açılan bir soruşturma var mıdır? 

CEVAPLAR: 

07.06.2009 tarihinde Buldan llçesi'nde her yıl düzenlenen Dokuma Kültür ve El 
Sanatları Festivali'ne katılmak üzere Denizli'ye gidilmiş Denizli Belediye Başkanı Sayın 
Nihat Zeybekçi'yi makamında ziyaret edildikten sonra Buldan'a giderken, kanunlar 
çerçevesinde kurulmuş ve yasal çerçevede çalışmalarını sürdüren Kepenek Vakfı'nın her 
yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 20 bin kişinin katıldığı 'Hayır Yemeği'ne 
vatandaşların davetine icabet etmiş akabinde bir sünnet düğününe katılınmıştır. 

Saygılarımla. 

KAVAF Selma Aliye 
Devlet Bakanı 

241.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, TMO'nun hububat alım ve satış esaslarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/8460) 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından vazıh 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Cevdet SELVİ yy 
Kocaeli Milletvekili 

60. Hükümet 2008 Programı doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim 
Kurulunun 21.2.2009 tarih ve 4/29-1 sayılı karan ile değiştirilen ve 1.6.2009 tarihinde 
yürürlüğe giren "Toprak Mahsûlleri Ofisi Hububat Alım ve Saüş Esaslarına İlişkin Uygulama 
Yönetmeliği" ile TMO; 

• Hububat alım dönemlerini, Üretici, kooperatif ve üretici birlikleri için 2009'da 1 
Hazirandan başlatıp 2017 yılma kadar 1 Kasım'a çekerken asgari dma mi&arnıı ise-3 
ton"dan kademeli olarak 80 tona çıkarmakta, 

• Tüccar ve şirketlerden alım yapmanın yolu açılmakta, 
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• Alım ödemeleri ürün tesliminden 30-35 gün sonra yapılmakta^ (yani en erken ödeme 
Aralık aymda olacaktır) f - ^ ' 

• 2017/18 döneminden itibaren çavdar, tritikale, yulaf ve mısır alımına son 
verilmektedir. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir; 

Soru 1. Ülkemizde kaç çiftçi 80 ton ve üzerinde hububat ürünü elde edebilmektedir? 

Soru 2. Ülkemizde kaç çiftçi elde ettiği ürününü depolama koşullarına sahiptir? 

Soru 3. Ülkemizde kaç çiftçi hasat ettiği ürününü paraya çevirebilmek için 5-6 ay 
bekleyebilecektir? 

Soru 4. Bu düzenlemeye göre kaç çiftçi ürününü TMO'ya satabilecektir? 

Soru 5. Bu düzenlemeyle gerçekte amaçlanan, TMO'yu sadece tüccar ve şirketlerden 
"stratejik stok" için alım yapan kurum haline mi getirmektir? 

Soru 6. Dünyada "gıda krizlerinin yaşandığı, ihtiyacımız için buğday ithal ettiğimiz, pirinç 
kuyruklarının yaşandığı bir ortamda bu düzenleme ile hububat üretimimizin düşeceğini ve 
kırsal kesimden şehir varoşlarına yeni göçlere yol açacağını düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYtŞLERl BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610/.2-Ş(>,3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 3 0 TEMMUZ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 25.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 01.0.GNS.0.10.00.02-7/8460-14176/30767 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 25.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-153-22/2828 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı ile, ilgi (b) de 
kayıtlı yazı ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVl'ye ait 7/8460 esas no'lu yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

S^^^ît^sL. 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 

EK 
1-Görüş 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Cevdet SELVİ 

Kocaeli Milletvekili 
Esas No : 7/8460 

60. Hükümet 2008 programı doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu'nun 
21.02.2009 tarih ve 4/29-1 sayılı kararı ile değiştirilen ve 01.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 
"Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği" ile 
TMO; 

• Hububat alım dönemlerini, Üretici, kooperatif ve üretici birlikleri için 2009'da 1 
Haziran'dan başlatıp 2017 yılına kadar 1 Kasım'a çekerken asgari alım miktarını ise 3 
ton'dan kademeli olarak 80 ton'a çıkarmakta, 

• Tüccar ve şirketlerden alım yapmanın yolunu açmakta, 
• Alım ödemeleri ürün tesliminden 30-35 gün sonra yapılmakta, (yani en erken ödeme Aralık 

ayında olacaktır.) 
• 2017/18 döneminden itibaren çavdar, tritikale, yulaf ve mısır alımına son verilmektedir. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir; 

SORU 1-Ülkemizde kaç çiftçi 80 ton ve üzerinde hububat ürünü elde edebilmektedir? 
CEVAP 1-24.07.2003 tarihli ve 25178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında TMO'nun AB mevzuatına 
uyumlu hububat ve çeltik uygulama yönetmeliklerini hazırlaması hububat, çeltik veya bütün ürün 
gruplarına yönelik olarak müdahale kuruluşu yapısına dönüşmesi öngörülmüştür. 
Ulusal Programda TMO tarafından çıkarılması öngörülen Hububat ve Çeltik Uygulama 
Yönetmeliklerine ilişkin olarak 17.04.2007 tarihinde açıklanan "Türkiye'nin AB Müktesebatına 
Uyum Programı (2007-2013)"de ve 28.10.2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Hükümet Programında (2008) 10.1 no'lu tedbir olarak, Hububat ve Çeltik Alım 
Şahmına İlişkin Yönetmeliklerin 2008 yılında çıkarılması hususu yer almıştır. 
TMO'ca, Avrupa Birliği hububat ve çeltik ortak piyasa düzeni mevzuatına paralel olarak 
hazırlanan "TMO Çeltik Alım ve Çeltik-Pirinç Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği" ile 
"TMO Hububat Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği" yukarıda belirtilen 
gelişmeler doğrultusunda TMO Yönetim Kurulunca, 01.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
onaylanmıştır. 
Makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve mısır için aşağıda da görüldüğü 
üzere geçiş dönemi uygulanarak AB'deki minimum alım miktarlarına ulaşılacaktır. 

— 2010/11 döneminde asgari : 3 ton 
— 2011/12 döneminde asgari : 5 ton 
— 2012/13 döneminde asgari : 10 ton 
— 2013/14 döneminde asgari : 15 ton 
— 2014/15 döneminde asgari :25 ton 
— 2015/16 döneminde asgari :40ton 
— 2016/17 döneminde asgari :60 ton 
— 2017/18 dönemi ve sonrası asgari :80 ton 

Makarnalık buğday için; 
— 2010/11 dönemleri arasında asgari : 3 ton 
— 2011/12 döneminde asgari : 5 ton 
— 2012/13 dönemi ve sonrası asgari :10 ton 
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Bu uygulama sayesinde hâlihazırda 27 AB ülkesinde uygulanan minimum alım tonajına geçiş, 
programı ile ulaşılması planlanmıştır. Ayrıca bu uygulama ile çiftçilerin birlikte hareket etmesi ve 
örgütlenmesi (üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurulması) teşvik edilmiş olacaktır. 
Bakanlığımızca yürütülen uygulama (Arazi Toplulaştırması projesi de bu uygulamanın altyapısının 
oluşmasını sağlayacaktır.) öncelikle ürünün piyasada işlem görmesini sağlayacak, piyasada işlem 
görmeyen arz fazlası ürün TMO'ya yönelecektir. 

Yoğun alım dönemlerinden biri olan 2005 yılında, TMO'ya ürün teslim eden üretici profili örnek 
olması açısından aşağıda sunulmuştur. 

SATILAN ÜRÜN 
MİKTARI 

(TON) 

0-3 
3,1-5 

5,1-10 
10,1-20 
20,1-50 
50,1-80 

80,1 ve üzeri 
TOPLAM 

HUBUBAT (BUĞDAY-ARPA-ÇAVDAR-YULAF) 

ÜRETİCİ SAYISI 

8.079 
19.812 
52.068 
69.698 
75.542 
5.970 

273 
231.442 

ALIM MİKTARI (ton) 

18.466 
79.986 

394.951 
1.009.912 
2.300.594 

323.429 
36.37L 

4.163.715 

TOPUM ALIM ORANI (%) 

0,4 
1,9 
9,6 

24,2 
55,3 
7,8 
0,8 
100 

SORU 2- Ülkemizde kaç çiftçi elde ettiği ürününü depolama koşullarına sahiptir? 
CEVAP 2- Türkiye'de 4.1 milyon tonu TMO'da, 7 milyon tonu özel sektörde olmak üzere 
yaklaşık 11 milyon tonluk depolama kapasitesinin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 
üreticilerimiz kendi depolama imkânlarını kullanarak ürünlerini depolamaktadır. 
5 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan ile TMO'nun depo 
yapması ve yaptırması görevi çerçevesinde uzun süreli kiralama garantisi kapsamında 150.000 
tonluk fındık deposu yapılmıştır. 160.000 tonluk hububat deposu yaptırılması için sözleşme 
imzalanmıştır. Ayrıca 1.6 milyon ton kapasiteli depo yapılması için ihale hazırlıkları yapılmaktadır. 

SORU 3- Ülkemizde kaç çiftçi hasat ettiği ürününü paraya çevirebilmek için 5-6 ay 
bekleyebilecektir? 
CEVAP 3- TMO tarafından 1993 yılından beri uyguladığı emanet alım sistemi sayesinde üreticiler 
ve üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birliklerden, ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadar 
ürünün depo kirası alınmaksızın, tüccar ve şirketlerden de cüzi miktarda depo kirası alınarak 
emanete bırakmaları, Ürünlerini bekletmeleri, piyasa koşullarının daha uygun olduğu dönemlerde 
piyasada değerlendirmeleri imkânı verilmektedir. 

Bu kapsamda, TMO'nun uygulamış olduğu emanet alım sistemi ile tüm kesimler istekleri halinde 
ürünlerini müteakip 30 Nisan tarihine kadar bekletme imkânına sahiptir. 
Ürününü emanet bırakan üreticilere %30 avans ödemesi yapılarak acil finansman ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Ayrıca ürün için düzenlenen makbuz senedi karşılığı anlaşmalı bankalardan 
uygun faizle kredi kullanabilmektedir. 

SORU 4-Bu düzenlemeye göre kaç çiftçi ürününü TMO'ya satabilecektir? 
CEVAP 4-2009 yılında üreticilerden, ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadar ürünleri satın 
alınmaktadır. Ürününü TMO'ya arz eden bütün üreticilerin ürünleri satın alınabilmektedir. 
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SORU 5-Bu düzenlemeyle gerçekte amaçlanan, TMO'yu sadece tüccar ve şirketlerden "startejik_ 
stok" için alım yapan kurum haline mi getirmektedir? 

CEVAP 5- AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamındaki görevlerin yerine getirilebilmesi 'içjn-
Yönetmeliklerde tüccar ve şirketlerden de alım yapılacağı hususu yer almaktadır. 

01.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren Hububat Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama 
Yönetmeliğine göre, üreticilerden 1 Haziran, tüccar ve şirketlerden ise 1 Kasım 2009 tarihi 
itibariyle alım yapılacaktır. Müdahale alımları sadece üreticilerden ve kooperatif ile birliklerden 
değil, AB'deki gibi tüccar ve şirketlerden de yapılacaktır. Böylelikle özel sektörün hasat 
döneminde hububat ile çeltik alımı ve ticaretinde daha etkin rol üstlenmesi bu ürünlere TMO 
dışında da kaynak aktarılması ve alınan ürünün depolanmasına yönelik özel sektör tarafından ilave 
modern depolama tesislerinin de yapılması ile birlikte esas olarak Ürünün piyasada işlem göreceği 
altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. 

SORU 6-Dünyada "gıda krizlerinin yaşandığı, ihtiyacımız için buğday ithal ettiğimiz, pirinç 
kuyruklarının yaşandığı bir ortamda bu düzenleme ile hububat üretimimizin düşeceğini ve kırsal 
kesimden şehir varoşlarına yeni göçlere yol açacağını düşünüyormusunuz? 

CEVAP 6- 2009-2010 üretim yılında iklim şartlarının daha iyi seyretmesi nedeniyle buğday 
üretiminin 20,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üretimin 
yoğunluğuna bağlı olarak, TMO tarafından 1 Haziran 2009 tarihinde taahhütname ile alımlara 
başlanmış, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine gelişmesini engellemek üzere 5 Haziran 2009 
tarihinde müdahale alım fiyatı kademeli olarak artmak üzere Anadolu Kırmızı Sert Buğday için 
500 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımızca 2009 yılı ürünü tüm buğday çeşitleri için 
50 Tl/Ton prim ödenecektir. 

TMO tarafından müdahale alım fiyatları belirlenirken ürün maliyetleri, enflasyon oranı (Mayıs 
2008/Mayıs 2009 ÜFE %-2.4), üretim miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler, geçtiğimiz yıl 
fiyatları ve üretimin sürdürülebilirliği dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız tarafından girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, fiyat ve prim ile 
birlikte üreticilerimiz, üretim maliyetim artıran bütün faktörler göz önünde bulundurarak mazot, 
gübre ve sertifikalı tohumluk gibi desteklerle desteklenmektedir. 

Yeni hasat döneminde TMO tarafından 300'den fazla işyerinde alım yapılması planlanmış olup, 
ürün alımları devam etmektedir. Yapılan alımlarda herhangi bir problem ve üretici şikayetiyle 
karşılaşılmamıştır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için TMO ve Bakanlığımız 
tarafından her türlü tedbir zamanında alınmakta ve üretici mağduriyetinin önüne geçilmektedir. 

Ayrıca, TMO'nun faaliyet alanındaki mısır, çeltik, buğday, arpa gibi ürünlerin üretim miktarları 
kuraklığın etkisinin görüldüğü son iki yıl dışında 2002 yılma göre artış trendi içerisindedir. 
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242.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, özelleştirme mağduru işçilerin istihdamına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/847S) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer DÎNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda Türkiye'Cumhuriyeti 
Anayasasının 98.Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi îç Tüzüğünün 96 ve 
99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

04. v * „ 
Prof.Dr; Osman ÇAKIR 

Samsun Milletvekili 

SORULAR: 

1) Samsun Gübre Sanayi (Tügsaş) özelleştirmeden dolayı işten çıkartılan işçilerin 
açmış oldukları işe iade davasmı 01.12.2008 tarihinde kesinleşmiş ve davayı 
kazandıkları 05.01.2009 tarihinde avukatları aracılığıyla tebliğ edilmiş olan işçilerin 
durumu ne olacaktır? 

2) 2004/7898 sayılı kararname hükümlerinden yararlandırılıp 657 sayılı kanunun 4/C 
maddesine göre bu işçilerin yeniden istihdamı mümkünmü dür? 

3) özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş sözleşmeleri sona erenlerin yeniden kamu 
kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin 2004/7998 sayılı kararnamenin 
20.10.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, özelleştirme 
uygulamaları nedeniyle iş sözleşmeleri sona erenlerin 30 gün içersinde müracaatları 
halinde bu kararnameden yararlanma imkanı verilmiştir. Ancak 2007 yılında bu 
kararnameden yararlanamayanlar için 21.04.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 
5620 sayılı kanunun geçici 2 maddesi ve kanunun yayınından itibaren 60 günlük 
süre içerisinde başvuru yapılması halinde 2004/7898 sayılı kararnameden 
yararlandınlmışlardır. Yeni istihdam paketinde 5620 sayılı kanunun eklenen geçici 
2'inci maddesi gibi yeni bir düzenleme diğer özelleştirme mağduru işçiler içinde 
yapılacakmı dır? 

-900 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.l3.SGB.0.11.00.00-610- <5"3»^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8473) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 23/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman ÇAKIR'a ait 7/8473 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ömerDİNÇER*' 
• : ; B a k a n 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ PROF. DR. OSMAN ÇAKIR'IN 7/8473 ESAS NO'LU YA#L> 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği Özere, 20/10/2004 tarihli ve 25619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, 
"...Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin özelleştirilmesi 
sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde iş akitleri özel sektör tarafından feshedilenler de bu maddedeki şartlar ve esaslar 
çerçevesinde istihdam edilirler. Bu türden personelin bu haktan yararlanabilmesi için, iş 
akitlerinin feshedilmesini müteakip 30 gün içinde bizzat veya çalıştıkları şirket kanalıyla 
Ek-I'de yer alan formla özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri 
gerekmektedir..." hükmü yer almaktadır. 

Samsun Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü 04/07/2005 tarihinde özelleştirilmiş 
olup mezkur Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yasal süreler çerçevesinde Devlet personel 
Başkanlığına özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından isimleri bildirilen mezkur Genel 
Müdürlüğün işçi personelinin geçici personel statüsünde diğer kurumlara nakli yapılmıştır. 
Anılan işletmede halen çalışan veya iş akidleri feshedilmesine karşın mahkeme kararı ile işe 
iadelerine karar verilenlerin yukarıda yer verilen hüküm kapsamında geçici personel olarak 
nakledilmeleri ise hukuken imkan dahilinde bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde; geçici 
personelin, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel 
Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar 
verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlan içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi 
sayılmayan kimseler olduğu hükme bağlanmıştır. 

- 9 0 1 -

^ 6 1 B » * 2009 



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

Dolayısıyla, söz konusu statülerde çalışanlar işçi sayılmamaktadır. 
Yine, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere geçici • 

personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki 2008/13126 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan 01/02/2008 tarihli, 26774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına 
veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21/04/2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunda, söz konusu kanunun uygulaması ile ilgili olarakBakanMımıza 
herhangi bir görev, yetki ve sorumluluk verilmemiştir. j ^ * Î I » C t i f c V 

243.- Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek'in, Pınarhisar'daki çimento fabrikasında işten çıkarılan 
işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 09.06.2009 

Av'. Turgut DİBEK ^ 
CHP,.Kırklcfr$î Milletvekili ' 
Adalet Komisyonu Üyesi : 

Seçim bölgem olan Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesinde bulunan SET Grup'a ait 
çimento fabrikasında uzun yıllardır kadrolu olarak, güvenlik hizmeti sunan 10 işçinin 
İş akdi geçtiğimiz günlerde İşveren tarafından fesh edilmiştir. 

İşten çıkartılan bu vatandaşlarımızın yaşları 40 ve üzeri olduğu için, bu yaş 
grubundaki İnsanların yeni bir İş bulmaları, takdir edersiniz ki; çok da olanaklı 
değildir. Bununla birlikte bu insanlarımızın geçindirmekle yükümlü oldukları birer 
aileleri, bakmak ve okutmakla yükümlü oldukları çocukları vardır. Olayın bu 
yönünden bakıldığında da durum içler acısıdır. 

Buna göre; 

1)-Uzun yıllar çalıştıktan sonra, iş akitleri feshedilen ve her biri belli bir yaşa 
gelmiş bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılmakta mıdır? , 

2- Hükümet tarafından açıklanan son istihdam ve teşvik paketi içersinde çok 
sayıda İşsiz vatandaşa iş imkanı tanınacağı belirtilmektedir. Bu noktada İşten atılan 
bu vatandaşlarımıza öncelik tanınmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-'5"^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi (7-8474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Av. Turgut DÎBEK'e ait 7/8474 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

; ÖmerDİNÇER 
Bakan 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ AV. TURGUT DİBEK'İN 7/8474 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

İşyerlerinde, ücret karşılığında bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken, 
4857 sayılı İş Kanununun 25/11 maddesinde belirtilen "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzerleri" dışındaki nedenlerle işlerini kaybedip, yeni bir iş bulmak ve işsizlik 
ödeneği almak üzere IŞKUR'a bağlı il müdürlüklerine bizzat müracaat ederek kaydını 
yaptıran işsizlere; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında İŞKUR 
tarafından "işsizlik ödeneklerinin ödenmesi", "hastalık ve analık sigortası primlerinin" 
yatırılması, "yeni bir işe yerleştirilme çalışmalarının yapılması", "meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirme eğitimlerinin sağlanması" hizmetleri verilmektedir. 

Bu kapsamda, Kırklareli İli Pınarhisar İlçesinde faaliyet gösteren Set Çimento Sanayi 
Ticaret A.Ş. unvanlı işyerinde 01/06/2009 tarihinde 4447 sayılı Kanunun 5l/a maddesi gereği 
işten çıkarılan ve işverence elektronik ortamda işten ayrılma bildirgesi düzenlenen 9 işçiye 
IŞKUR'ca işsizlik ödeneği bağlanmış olup, ödemeler devam etmektedir. 

Haziran ayında kamuoyuna açıklanan "Teşvik ve İstihdam Paketi" ile aktif işgücü 
programlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında; kısa süreli geçici istihdam 
sağlayan okul, hastane vb. sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım işleri, ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, park, bahçe düzenlemesi gibi Toplum 
Yararına Çalışma Programlarına (TYÇP) aktarılan kaynak artırılarak 120.000 işsize doğrudan 
istihdam imkanı sağlanacak ve vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması ve işgücünün mesleki 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından 200.000 işsize mesleki eğitim 
verilmesi hedeflenmiştir. 
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Bu itibarla, 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2009/15112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigortalı işsizler ile Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 
diğer işsizlere yönelik iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü uyum ve 
toplum yararına çalışma hizmetleri ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları 
kapsamında yapılacak giderlerin yıllık miktarının 2009 ve 2010 yıllan için işsizlik sigortası 
primi olarak bir önceki yıl içinde İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan Devlet payı yüzde elliye 
çıkarılmıştır. Bu kapsamda Kırklareli İl Müdürlüğüne, işgücü yetiştirme kursları için 
2.010.152 TL, toplum yararına çalışma programlan (TYÇP) için 1.082.390 TL olmak üzere 
toplam 3.092.542 TL ödenek aynlmıştır. 

Diğer taraftan, işsizlik ödeneği alanların yeniden işe alınmasının özgpdîrıJŞîesl^ 
konusunda yasal alt yapı çalışmaları devam etmektedir. ^\, * •£ • Q \ 

244.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve kadın 
istihdamına, 

- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, çocuklarda artan şiddet eğilimine, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8475), (7/8476) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Sclma Aliye Kavaf tarafındın 
L yanıtlanmasını dilerim. » ı_ Sw,ar,mTa «r-—sffif-

AH İhsan Köktürk 
CHP Zonguldak Milletvekili 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AÎIIM) aile içi şiddet konusunda Ankara'ya karşı açılmış 
ilk davayı sonuçlandırmış, Türkiye'nin şiddet gören bir kadını, savcılığa başvurduğu halde, 
kocasından koruyamayarak ayrımcılık yaptığına hükmetmiştir. Bu yüzden Türkiye'nin 
Nahide Opuz adlı vatandaşa 36 bin 500 Euro ödemesine karar verilmiştir. . . -

Böylece Avrupa'da ilk defa bir devlet AİHM önünde kadın vatandaşlarına ayrımcılıktan 
hüküm giymiştir. Dava, aile içi şiddete maruz kalmış Türk vatandaşı Nahide Opuz tarafından 
2002'de açılmış, Opuz, eski eşinin kendisine ve annesine yönelik kötü muameleleri karşısında 
devletin yeterli önlem almadığı iddiasıyla Ankara'dan şikayetçi olmuştu. 
Annesi kocası tarafından öldürülen Opuz'un avukatları, mahkemenin aile içi ve kadına 
yönelik şiddeti "işkence ve kötü muamele" olarak nitelemesini ve devletin ayrımcılık 
yapıldığına hükme dilmesini istemiş, Türkiye ise Opuz'un iç hukuk yollarını tüketmediğini 
savunmuştu. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve taraf olduğumuz Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 24. maddesi ile kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması yönünde taraf devletlere ulusal seviyede gerekli bütün ;önlemleri alma 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Uluslararası hukukun gereği olarak ülkemizde de, "Kadınlar ve çocuklarının bakımı ve 
korunması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması" gerekçesiyle 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası ve ilgili yönetmelikleri uygulamaya 
konulmuştur. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Yasasının 14. maddesi, Büyükşehir belediyeleri ile 
nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin, "kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmasını" 
görev ve sorumlulukları arasında saymıştır. 
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Ülkemizde kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu düşünülürse, bu tür davaların çoğalacağı, 
Türkiye'nin önemli miktarlarda tazminat ödeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- AHİM'de sonuçlanan bu davayı dikkate alarak, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve 
şiddete maruz kalan kadınları ve varsa çocukları ile birlikte destekleyecek kuruluşların 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları gfizdcn geçirip, ek önlemler almayı 
düşünüyor musunuz? 

2- Sosyal Hizmet Uzmanları, uluslararası standartlar açısından değerlendirildiğinde, 
Türkiye'de 9 bini aşkın sığınağın bulunması gerekliğini, ancak Türkiye'de sadece 44 

• iane kadın sığınma evinin bulunduğu ifade etmektedirler. Size göre ülkemizde bulunan 
sığınma evi sayısı yeterli midir? Değilse, bu sayı ne olmalıdır? 

3- Kadın sığınma evlerinin en önemli işlevi kadınlara can güvenliği sağlamaktır. Şiddete 
uğrayan ve özellikle sığınma evlerine ihtiyacı olan kadın ve çocuklarının, sığınma 
evinden atıldığı haberleri basına yansımaktadır, şiddete maruz kalan kadınların sokağâ  
bırakılmaları sizce kabul edilebilir bir durum mudur? 

4- Bakanlığınızın kadın istihdamı konusunda ve kadınların sığınma evlerinde uygun işlere 
yerleştirilmesi konusunda bugüne kadar ne tür bir çalışması olmuştur, siz ne gibi 
çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 

5- Bakanlığınızca sığınma evlerinde kaç kadın iş sahibi yapılmıştır? 
6- Yasal zorunluluk olmasına rağmen sığınma evi açmayan belediyeleri şikâyet 

etmeyi düşünüyor musunuz? 
7- Yaşanan olaylardan ülkemizde "Namus ve Töre Cinayetlerinin" önlenmesine yönelik 

çalışmaların yetersiz olduğu ve ivedilikle yeni önlemler alınması gerektiği sonucunu 
çıkarmaktadır. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

8- Bakanlığınızca yürütülen "sosyal hizmet" çalışmalarının T.C Anayasasında yer alan 
"Sosyal Devlet" ilkesi ile örtüştiiğünü düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aliye 
Kavaf tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

AtffEJtlCİ 
Gaziamep [Milletvekili 

En son, kendisini okula göndermediği ve SBS'na girmesine izin vermediği için 
annesini öldürdüğünü iddia eden 11 yaşındaki kız çocuğunun durumuyla gündeme 
gelen, çocuklardaki ve gençlerdeki artan şiddet eğitimi aslında ülkemizin yeni 
olmayan ve çözüm bulma noktasında el konulmayan sorunlarından biridir. 

Televizyonlarda yayınlanan programlarda, basında yer alan haberlerde, 
oyunlarda, internette, okulda, aile içinde sürekli şiddete tanık olan çocuklarımız için 
bu tür olaylar olağan olmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması ile birlikte, çocuklarımız bomba yapımından, cinayet türlerine, hatta 
işledikleri suçtan ceza alıp alamayacaklarına kadar her türlü bilgiye ulaşmaktadırlar. 

Konuyla ilgili olarak; 
1. 2005 - 2008 yılları arasında çocukların karıştığı şiddet yakası sayısı yıllar 

ve türleri itibariyle nedir? 
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2. Çeşitli yöntemlerle ailesine, yakınlarına ve çevresine şiddet uygulayan 
çocukların toplum tarafından dışlanmaması ve topluma yeniden 
kazandırılması için ne tür önlemler alınmaktadır? 
Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ekonomik sıkıntı içine düşmenin bu 
tür şiddet olaylarının artmasında ne kadar etkili olduğuna ilişkin nezdinizde 
yürütülen bir araştırma var mıdır? 
Programın içeriğine ve izleyici yaş sınırına ilişkin yayın öncesinde verilen 
uyarıların, çocukları bu tür şiddet içeren programlardan uzak tutmada 
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu anlamda RTÜK ile ortak bir çalışma 
yapmayı düşüyor musunuz? 

5. Çocuklarını şiddetten uzak tutmak konusunda aileleri bilinçlendirmek için 
yürütülen somut bir çalışma var mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.00/ ?SY 
KONU :Yazıh Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığYnın 23.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKİCİ ve 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait yazılı soru önergeleri hakkındaki 

bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•S"' w—S' 
Selma Aliye KAVAf 

Devlet Bakanı 

3. 

4. 

^ S / 2 0 0 9 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ İHSAN KÖKTÜRK'ÜN 
7/8475 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Avrupa insan Haklan Mahkemesi (AÎHM) aile içi şiddet konusunda 
Ankara'ya karsı açılmış İlk davayı sonuçlandırmış, Türkiye'nin şiddet gören bir 
kadını, savcılığa başvurduğu halde, kocasından koruyamayarak aynmcılık 
yaptığına hükmetmiştir. Bu yüzden Türkiye'nin Nahide Opuz adlı vatandaşa 36 
bin 500 Euro ödemesine karar vermiştir. 

Böylece Avrupa'da ilk defa bir devlet AİHM önünde kadın vatandaşlarına, 
ayrımcılıktan hüküm giymiştir. Dava, aile içi şiddete maruz kalmış Türk 
vatandaşı Nahide Opuz tarafından 2002*de açılmış, Opuz, eski eşinin kendisine 
ve annesine yönelik kötü muameleleri karşısında devletin yeterli önlem 
almadığı iddiasıyla Ankara'dan şikayetçi olmuştu. Annesi kocası tarafından 
öldürülen Opuz'un avukattan, mahkemenin aile İçi ve kadına yönelik şiddeti 
"işkence ve kötü muamele" olarak nitelemesini ve devletin aynmcılık 

'yapıldığına hükmedilmesin! İstemiş, Türkiye ise Opuz'un iç hukuk yollanın 
tüketmediğini savunmuştu. 

İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ve taraf olduğumuz Kadına Karşı 
Her Türlü Aynmcılığın önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAVV) 24. maddesi ile 
kadınlara karşı aynmcılığın ortadan kaldırılması yönünde taraf devletlere ulusal 
seviyede gerekil bütün önlemleri alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Uluslararası hukukun gereği olarak ülkemizde de, "Kadınlar ve 
çocuklarının bakımı ve korunması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlannın 
karşılanması" gerekçesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Yasası ve ilgili yönetmelikleri uygulamaya konulmuştur. Aynca, 5393 
sayılı Belediye Yasasının 14. maddesi, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000' i geçen belediyelerin, "kadınlar ve çocuklar İçin koruma evleri 
açmasını" görev ve sorumluluktan arasında saymıştır. 

ülkemizde kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu düşünülürse, bu tür 
davalann çoğalacağı, Türkiye'nin, önemli miktarlarda tazminat ödeyeceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda; 

SORULAR: 

1) AHİM'de sonuçlanan bu davayı dikkate alarak, kadına yönelik şiddeti 
önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınlan ve varsa çocuklan ile birlikte 
destekleyecek kuruluşlann sayısının artınlmasına yönelik çalışmaları 
gözden geçirip, ek önlemler almayı düşünüyor musunuz? 

2) Sosyal Hizmet Uzmanları, uluslararası standartlar açısından 
değerlendirildiğinde, Türkiye'de 9 bini aşkın sığınağın bulunması 
gerektiğini, ancak Türkiye'de sadece 44 tane kadın sığınma evinin 
bulunduğu ifade etmektedirler. Size göre ülkemizde bulunan sığınma evi 
sayısı yeterli midir? Değilse, bu sayı ne olmalıdır? 
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3) Kadın sığınma evlerinin en önemli İşlevi kadınlara can güvenliği 
sağlamaktır. Şiddete uğrayan ve özellikle sığınma evlerine ihtiyacı olan 
kadın ve çocuklarının* sığınma evinden atıldığı haberleri basına 
yansımaktadır, şiddete maruz kalan kadınların sokağa bırakılmaları sizce 
kabul edilebilir bir durum mudur? 

4) Bakanlığınızın kadın istihdamı konusunda ve kadınlann sığınma 
evlerinde uygun işlere yerleştirilmesi konusunda bugüne kadar ne tür bir 
çalışması olmuştur, siz ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 

5) Bakanlığınızca sığınma evlerinde kaç kadın iş sahibi yapılmıştır? 
6) Yasal zorunluluk olmasına rağmen sığınma evi açmayan belediyeleri 

şikâyet etmeyi düşünüyor musunuz? 
7) Yaşanan olaylardan ülkemizde "Namus ve Töre Cinayetlerinin" 

önlenmesine yönelik çalışmalarn yetersiz olduğu ve ivedilikle yeni 
önlemler alınması gerektiği sonucunu çıkarmaktadır. Bu konuda ne gibi 
çalışmalar yapılacaktır? 

8) Bakanlığınızca yürütülen "sosyal hizmet" çalışmalarının T.C 
Anayasasında yer alan "Sosyal Devler ilkesi ile örtüştüğünü düşünüyor 
musunuz? > 

CEVAPLAR: 

Konuya İlişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, farklı sektör ve disiplinlerin katıldığı çok 
yönlü bir mücadeleyi gerektiriyor olması nedeniyle, 4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 
sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesi de 
göz önünde tutularak, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kurum ve 
kuruluşlar arasında iletişim ve bilgi ağı kurma, ortak politikalar oluşturma amaçlı 
faaliyetlerimiz ve Kurumumuzun koruyucu ve önleyici hizmetlerinin güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu kapsamda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; 
"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" Türkiye'de kadın haklarının 
korunması ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması amacını taşımakta olup, 
düzenlenen çalışma ve eğitim programlarına Kurumumuzca da aktif olarak katılım ve 
katkı sağlanmıştır. 

Kurumumuza bağlı kadın konukevleıinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmaları; kaynaklarımızın rasyonel kullanımı, gizlilik ve verimlilik ilkeleri, "Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği" ile 
belirlenen şartlar, ilin sosyo-kültürel yapısı da göz önünde bulundurularak 
sürdürülmektedir. 

Kurumumuza bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ve 2003 yılına kadar 8 olan 
kadın konukevi sayısı bu tarihten sonra hizmete açılan 21 kadın konukevi ile birlikte 
29'a, kapasite toplamı ise 170'den 634'e ulaşmıştır. 

Kadın konukevleıinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri, artan taleplerin 
karşılanmasında engel olarak görülmemekte, birçok kuruluşumuz gerekirse yatak 
ilavesi yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayrıca, kadın 
konukevlerine kabul edilen kadınların kalma sürelerinin değişkenliği nedeniyle doğan 
sirkülasyonla yıl içinde barınan kadın sayısı toplam kapasitenin Üzerinde olmaktadır. 
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Söz konusu Yönetmelikle bu alandaki özverili çalışmaların desteklenmesi, 
işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak uygulanması öngörülmektedir. 

Bu kapsamda, kuruluş açmak isteyen özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına yapılan rehberlik hizmetleri sürdürülmekte, işbirliği talepleri 
mevzuatımız çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Ülke genelinde 2003 yılına kadar 11 olan kadın konukevi/sığınma evi 
sayısı bu gün 54'e ulaşmıştır. 

Kurumumuz kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınların ihtiyaç duydukları 
süre kadar kalmalarına olanak sağlanmaktadır. Süreç içinde gizlilik ihlalleri nedeniyle 
can güvenliği riski doğan kadınların kuruluşlarımızdan atılmalan söz konusu 
olmayıp, başka kadın konukevlerine nakilleri yapılmaktadır. 

Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınların bir iş ve meslek edinmelerinde 
gerekli önlemlerin alınması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; 
kadınların daha kolay ve daha iyi işler bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin 
yükseltilmesine yönelik yaygın eğitim, işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanakları 
sağlayan kurum ve kuruluşlardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli 
görülen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması yer almaktadır. 

2008 yılında Kurumumuza bağlı kadın konukevlerinden yararlanan ve 
çoğunluğu ilkokul mezunu olan 1874 kadının %10'u bir işe yerleşerek 
kuruluşlarımızdan ayrılmıştır. 

Bakanlığımızca; Belediyeler Kanunu uyarınca, Büyükşehir Belediyeleri ile 
nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma 
yükümlülüğünden de bahisle, belediyelerin kadın konukevi/sığınma evi açmaları 
konusunda 22.04.2005 tarih ve 765 sayılı "Kadın Konukevleri ve Gizliliğe Riayet 
Edilmesi Hakkında" tüm valiliklere bir Genelge gönderilmiştir. 

Kurumumuz ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İşbirliği ile 
04.07.2006 tarih ve 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne de ilgi tutularak "Töre 
ve Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu" 
konusunda düzenlenerek 2007 yılında tüm valiliklere gönderilmiş bulunan 
Genelgede; söz konusu Belediyelerin kadın sığınma evlerini ivedilikle açmaları 
gerektiği belirtilerek, kadına yönelik şiddetin yol açtığı veya açacağı zararların 
toplumumuzda derin ve kalıcı izler bırakmaması için uyulması gereken hususlar 
bildirilmiştir. 

4 Temmuz 2006 tarihli, 26218 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin ünlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" 
konulu Başbakanlık Genelgesi uyarınca tüm il Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince 
yapılan çalışmalara ilişkin her üç ayda bir düzenlenen raporlar Genel 
Müdürlüğümüzce değerlendirilmekte ve hazırlanan rapor Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Ayrıca, Kurumumuza bağlı Aile Danışma Merkezleri ve Toplum 
Merkezlerinde 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Kadın Hakları, İnsan 
Hakları, Çocuk Hakları konularında bilgilendirme çalışmaları yapılmakta eğitim 
programları uygulanmaktadır. 

Kurumumuzca yürütülen tüm çalışmalar sosyal devlet ilkesi ile örtüşmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Ülkemizde; kadınların ekonomik yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, 
işgücüne ve istihdama katılımlarını artırmak, hak fırsat ve imkanlardan eşit olarak' 
yararlanmalarını sağlamak üzere Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM) tarafından politika oluşturma, stratejiler geliştirme ve 
koordinasyon sağlama çalışmaları yürütülmektedir. 
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yasanının 15 ve 16 ncı 
maddeleri uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ile, üniversite ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinden oluşturulan "Kadının Statüsü Danışma Kurulu"nun 15.03.2007 tarihli 
üçüncü ve 20.02.2008 tarihli dördüncü toplantıları istihdam ve girişimcilik gündemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda; TBMM Genel Kurulunda bulunan 
Ebeveyn izni Yasa Tasarısı'nın ivedilikle yasalaşması, iş yasasındaki cinsiyet temelli 
yaklaşımın terk edilerek çalışan sayısını esas alacak tedbirlerin geliştirilmesi, sosyal 
destek hizmetlerinin (çocuk bakım, yaşlı bakım ve kreş hizmetlerinin) geliştirilip 
yaygınlaştırılması, yasalardaki değişikliklerin uygulanmasının izlenmesi, kadın 
istihdamının artırılması için işvereni özendirici tedbirler alınması, işyerlerinde, 
sendikalarda kadın istihdamının artırılmasına yönelik eğitim programlarının (bilinç ve 
duyarlılık artırıcı) düzenlenmesi, kadınların kayıt dışı istihdamıyla mücadele 
kapsamında kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra sendikaların da daha aktif tutum 
geliştirmesi (bilinç artırıcı çalışmalar), kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınlara 
yönelik kredi - mikro kredi uygulamalarının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması 
konularında görüş birliğine varılmış, söz konusu önerilerin gerçekleştirilmesinde, 
sorumlu ve işbirliği kuruluşları belirlenmiştir. 

Söz konusu Danışma Kurulunda alınan kararlar, Mayıs 2008'de işsizliğe karşı 
mücadeleyi amaçlayan, kadınlar, gençler ve engelliler için istihdam imkânları 
yaratılması hususunda özel olarak odaklanan İstihdam Paketi çıkarılmasında etkili 
olmuştur. Söz konusu Pakette yeni ise alınan kadınlar için işverenlerce ödenmesi 
gereken sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu kapsamına alınmış ve 5 yıllık 
süre boyunca ilk yıl için %100'ünün, beşinci yıl için %20'sînin bu fon vasıtasıyla 
karşılanması hükmü yer almaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2007-
Ekim 2008 döneminde yürütülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi 
Eşleştirme Projesi* kapsamında, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı" 
Pekin Eylem Platformu'nda belirlenen kritik alanlar esas alınarak hazırlanmıştır. Söz 
konusu Eylem Planında yer alan sekiz ana başlıktan birisi "Kadın ve Ekonomi" olup, 
bu alanda kadın istihdamının artırılmasına, kadın girişimciliğinin geliştirilmesine 
yönelik stratejiler ve her bir strateji için sorumlu ve işbirliği kurum ve kuruluşları 
belirlenmiştir. Hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin olarak her bir sorun alanı itibariyle, 
KSGM koordinatörlüğünde izleme değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca KSGM bir koordinasyon kurumu olarak, Ülkemizde kadınlann istihdama 
katılımını ve kadın girişimciliğini artırmak amacıyla; başta ÇSGB ve İŞ-KUR olmak 
üzere ilgili kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından 
yürütülen projelerin yönlendirme izleme ve danışma kurullannda yer almakta, ayrıca 
yine bu alanda yürütülen çalışmalara işbirliği kuruluşu olarak katkı ve katılım 
sağlamaktadır. 

Hükümetimiz, kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını elinden alan 
töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi de dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü 
şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin aktif bir tutum sergileyerek çalışmalarını 
yürütmektedir. 
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Namus adına kadınlara karşı işlenen suçlara ve kadınlara karşı diğer tum 
şiddet türlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak ulusal mevzuatta gerçekleştirilen 
değişikliklerin ardından, bu mevzuatın etkili biçimde uygulanması, toplumsal 
farkındalığın artırılmasına yönelik ulusal bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da 
dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Hükümetimizin kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair kararlılığı 
ile 2005 yılında çok Önemli bir adım atılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
araştırma komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon çalışmalarını tamamlayarak 
kadın ve çocuklara yönelik şiddetin sebepleri ile alınabilecek önlemleri belirleyen 
kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Meclis Araştırma Komisyonu'nun Raporu 
Hükümetimizce de benimsenerek bu konuda alınacak önlemlere ilişkin öneriler ve 
bundan sorumlu kuruluşlar Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve 
Namus Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konulu 2006/17 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin devlet politikası haline getirilmesinin açık 
bir göstergesi olan söz konusu Genelge ile kadına yönelik şiddet ve töre/namus 
cinayetlerukonusunda koordinatör kurum olarak belirlenen Bakanlığıma bağlı Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğünün söz konusu Genelge çerçevesinde yürüttüğü 
çalışmalar şu şekildedir 

• Geneige'de yer alan "7. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir 
Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi kurulmalıdır." tedbiri gereğince; Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile "Kadına Yönelik 
Şiddet İzleme Komitesi" oluşturulmuştur. Başkanlığımda bugüne kadar iki kez 
gerçekleştirilen Komite toplantılarında, sorumlu kuruluşlar ve ilgili kuruluşların kadına 
yönelik şiddeti önleme konusunda hassasiyet ve duyarlılık içerisinde başlattıkları ve 
yürütmekte oldukları çalışmalar paylaşılmış, ilerleyen döneme ilişkin görüş ve öneriler 
ifade edilmiştir. 

• Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan en önemli yasal düzenleme 
olan 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanmasındaki aksaklıkların 
giderilmesini sağlamak amacıyla, Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile bir Değişiklik 
Tasarısı hazırlanmıştır. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurutunda kabul 
edilerek, 4 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanun'un Uygulanması Hakkında Yönetmelik ise yine Genel Müdürlüğün 
koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin 
hukukçu temsilcilerinin katılımlarıyla hazırlanmış ve 1 Mart 2008 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile 4320 sayılı Kanun'da yer 
alan tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmiş; kanun uygulayıcılara ve vatandaşlara yol 
gösterecek şekilde ele alınmıştır. 

• Genel Müdürlük, ayrıca Geneige'de belirlenen sorumlu kuruluşlar ve işbirliği 
kuruluşlarının Genelge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri üçer 
aylık periyotlar halinde derleyerek Başbakanlığa sunmaktadır. 

• Söz konusu Genelge'nin " 1 . TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" adı 
ile daimi bir komisyon oluşturulmalıdır*. tedbiri gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ilişkin 5840 sayılı 
Kanun, 24.03.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası 
alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini 
bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, 
istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleriyle 
kanun hükmünde kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak 
amacıyla kurulmuştur. 

• Genelge'nin "B. Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm önerilerinin Yaşama 
Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar" ana başlığı, Eğitim alt 
başlığının 6.maddesinde yer alan "Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk 
kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi 
uzmanları, ve diğer meslek gruplarının lisans ve hizmet içi eğitim programlarında 
kadına yönelik şiddet konusu yer almalıdır" tedbiri gereğince ilgili kurum-kuruluşlarla 
işbirliği yapılarak eğitim protokolleri imzalanmış, eğitimler başlatılmıştır. 

Bu kapsamda; 
- Şiddet mağduru kadınlar için Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına 

karşı şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, şiddet 
mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve 
diğer ilgili kanunların uygulanması konularında farkındalık ve duyarlılığı 
artırmak üzere Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü arasında "Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde Polisin Rolü ve 
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü" 26.12.2006 tarihinde 
dönemin bakanları tarafından imzalanmıştır. 
Protokol kapsamında yürütülen Eğitim Protokolü ile polis merkezlerinde 
çalışan 40.400 emniyet personelinin eğitimi tamamlanmıştır, ilerleyen süre 
içerisinde ihtiyaç duyuldukça, Proje kapsamında yetiştirilen eğiticiler tarafından 
eğitimler düzenlenmeye devam edilecektir. 
Şiddete maruz kalan kadınların "yardım" alabilecekleri hizmet alanlarının en 
önemlilerinden biri de sağlık hizmetleridir. Bu çerçevede, şiddet mağduru ve 
risk altındaki kadınlara sunulan sağlık hizmetleri prosedürlerinin belirlenmesi 
ve buna uygun olarak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
arasında "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadelede Sağlık 
Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü" 3 Ocak 
2008 tarihinde dönemin bakanları tarafından imzalanmıştır. 
Protokol ile 81 il sağlık müdürlüğü yöneticileri ile birinci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda (hastane, sağlık ocağı, 
ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi, vb.) çalışan doktor, hemşire, ebe 
ve diğer sağlık personelinin kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede 
duyarlılığının artırılması; mesleki beceri ve eğitim formasyonunun geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 2 yıl sürecek eğitimler çerçevesinde 75.000 sağlık 
personeline ulaşılması hedeflenmektedir. 
"Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet olgusu, şiddetle 
ilgili mitler, sağlık personelinin şiddet konusundaki inançları, tutumları, 
mağdura hizmet götürmede ve genel olarak şiddetin önlenmesindeki rolü, aile 
içi şiddetle ilgili olarak sağlık sektöründe çalışanların sunacağı hizmetler ve 
yapacağı idari işlemler, şiddetle ilgili mevzuat, diğer kurum-kuruluşlarla 

/ 
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işbirliği" konularında verilen eğitimlerden şu ana kadar 12.300 sağlık personeli ' 
faydalanmıştır. 
Bunun yanı sıra, Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan yargı 
mensuplarına yönelik benzer bir projenin gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı 
düşüncesi ile "Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesinde Yargı 
Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü", Adalet Bakanlığı ile Kadın ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 1 Nisan 2009 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Protokol ile, düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla, 
aile içi şiddetin yol açtığı suçlara ve şiddet mağduru kadınlara yönelik yargı 
faaliyetinde bulunan çeşitli yargı ve adalet hizmetleri mensuplarının; "kadına 
karşı şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına 
yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat 
ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik şiddet alanında çalışma yapan 
veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği" konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması 
amaçlanmaktadır. 
Proje kapsamında 164 aile mahkemesinde görev yapan 179 aile mahkemesi 
hakimi ile aynı yerlerde görev yapan ve aile içi şiddet ile ilgili suçları soruşturan 
Cumhuriyet savcılarına (savcı ve hakim toplamı 350 kişi) yönelik olarak 3'er 
günlük eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 
2 yıl süre ile yürürlükte kalacak Protokol kapsamında Aile Mahkemesi hakim 
ve savcılarının yanı sıra aile ve çocuk mahkemelerinde çalışan sosyolog, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, adli tıp uzmanları ve denetimde serbestlik 
merkezlerinde çalışan uzmanlar ile adliye personeline yönelik pilot eğitim ve 
eğitici eğitimi çalışmaları da yürütülecektir 
Son olarak, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu'nun birlikte yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu'nun teknik ve finansal desteği ile yürütülecek "Kadına Karşı 
Şiddetin önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak 
Prosedürler Eğitimi Projesi" altında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline 
yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler kapsamında başta Ankara Aile 
İrşat ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din 
görevlilerinin; "toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasını engelleyen geleneksel kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi 
şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddette ilgili yasal mevzuat ve 
genelgeler" konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır. 

Halihazırda eğitici eğitimlerinde kullanılacak materyallerin hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir. Materyallerin nihai halini almasının ardından ilk pilot eğitim 
Ankara'da gerçekleştirilecektir. Eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 
eğitici olan din görevlileri diğer din görevlilerine eğitimler verecektir. 

• Başbakanlık Genelgesi'nde yer alan "Ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır." tedbiri gereğince ve Genel 
Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan 2008-2012'de yer alan "toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile 
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sivil toplum kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şidd&t 
konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması" hedefleri doğrultusunda 2009-2010 
yıllarında Genel Müdürlük tarafından ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik olarak toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlenmesi planlanmıştır. 
Bu çerçevede; Genel Müdürlük tarafından; Mart 2009 itibariyle İlçe Halk Eğitim 
Müdür/Müdür Yardımcıları ile İlçe Tarım Müdür/Müdür Yardımcılarına yönelik olarak 
başlatılan ve sürdürülen eğitimler diğer yandan Genel Müdürlüğün 2007-2008 
yıllarında yürüttüğü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" 
çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri"nin ülke 
geneline yaygınlaştırılması ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
hedeflenmektedir. 3 gün süren eğitim programının 3.gününde "Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddetle Mücadele" konusu ele alınmaktadır. 2009 yılının ilk yarısı itibariyle 358 
personel eğitime katılmıştır. Söz konusu eğitimlerle yıl sonu itibariyle Halk Eğitim 
Merkezleri ve Tarım Müdürlüklerinden yaklaşık 800 yöneticiye ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

• Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile 
içi şiddet konularında farkındalık kazandırılmasını amaçlayan "Toplumsal Cinsiyet ve 
Medya" atölye çalışmaları, ilki 28 Ocak-1 Şubat, ikincisi 30 Haziran-5 Temmuz 2008 
tarihlerinde olmak üzere, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle 
gerçekleştirilmiştir. 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 2009 yılında da iki defa olmak 
üzere "Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi" başlıklı eğitim ve üretim çalışmasının 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışmayla Türkiye'deki çeşitli iletişim 
fakültelerinden bir araya gelecek öğrencilerle birlikte toplumsal cinsiyet konusunda 
uygulamaya dayalı bir eğitim çalışması gerçekleştirilmesi ve çeşitli medya ürünleri 
üretilmesi amaçlanmakta olup çalışmaların ilki Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 
Haziran 2009'da başlamış olup 3 Temmuz 2009 tarihine kadar devam edecektir. 

• Yine 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan "kadına karşı şiddetle 
mücadele konusunda kapsamlı bir ulusal eylem planının geliştirilmesi" hedefine 
yönelik olarak, ilgili tüm tarafların katkısı ile hazırlanan "Kadına Yönelik Aile içi 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010" yürürlüğe girmiş olup söz 
konusu Ulusal Eylem Planı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşlarına 
çeşitli sorumluluklar verilmiştir. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme toplantıları 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

• Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kız çocukları ve kadınların güçlendirilmesine 
yönelik olarak yapılan çalışmaların bölgeye kazandırdığı değerlerin anlatılması ve 
yöre halkının bilgilendirilerek projeye katkılarının sağlanması amacıyla Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü ile TRT arasında Protokol kapsamında, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınları hedef kitle olarak ele alan "Suç 
Bende Değil" isimli 6 bölümlük belgesel program Ekim-Aralık 2008 döneminde TRT 
GAP TVde yayınlanmıştır. 

• Bu çalışmaların yanı sıra, Genel Müdürlük, kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve 
aile içi şiddetle mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez 
ülke genelinde kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt 
verecek olan büyük ölçekli "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması"™, 
Avrupa Birliği 2005 yılı Katılım öncesi Mali Yardım Programı kapsamında 
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yürütmüştür. 3 Aralık 2007 tarihinde başlatılan Alan Araştırmasfnın, Mart 2009'da 
tamamlanmasının ardından, sonuçlarının TÜİK "Resmi İstatistik Programı" 
kapsamında resmi veri olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Araştırma 
Raporunun basım işlemleri sürdürülmektedir. 

• Tüm bu çalışmaların yanında kadına karşı şiddetle mücadelenin önemli bir parçasını 
teşkil eden erkeklerin konuya duyarlılığını arttırmak amacıyla, vatani görevini 
yapmakta olan er ve erbaşlara yönelik 'Yurttaşlık Sevgisi" dersi kapsamında; kız 
çocuklarının okullaşması, kadın-erkek eşitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik 
şiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin konuların yer aldığı eğitim 
materyalleri, CO ve afişler Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
hazırlanarak 600 garnizona iletilmiştir. Bu kapsamda, her yıl yaklaşık 450.000 
erkeğin konuya ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Gerek Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde yürütülen bilinç artırıcı ve şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar; gerekse 
sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen şiddeti önlemeye yönelik faaliyetler 
neticesinde toplumsal farkındaiık artırılmaya, kadına yönelik aile içi şiddet sır 
olmaktan çıkarılarak, daha görünür kılınmaya başlanmıştır. , 
Yukarıda bahsi geçen faaliyetlerden de anlaşılacağı üzere kadına yönelik aile içi 
şiddetin önlenmesi konusunda Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
halinde bir çok çalışma yürütmüştür ve ilgili kurum/kuruluşlarla topyekün bir 
mücadele yürütmeye devam etmektedir. 

Saygılarımla. . ^ ^ 

Selma Aliye KATOF 
Devlet Bakanı 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN AKİF EKİCİ'NİN 
7/8476 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

En son, kendisini okula göndermediği ve SBS'na girmesine İzin 
vermediği için annesini öldürdüğünü iddia eden 11 yaşındaki kız çocuğunun 
durumuyla gündeme gelen, çocuklardaki ve gençlerdeki artan şiddet eğilimi 
aslında ülkemizin yeni olmayan ve çözüm bulma noktasında el konulmayan 
sorunlarından biridir. 

Televizyonlarda yayınlanan programlarda, basında yer alan haberlerde, 
oyunlarda, internette, okulda, aile içinde sürekli şiddete tanık olan çocuklarımız 
için bu tür olaylar olağan olmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması ile birlikte, çocuklarımız bomba yapımından, cinayet türlerine, 
hatta işledikleri suçtan ceza alıp alamayacaklarına kadar her türlü bilgiye 
ulaşmaktadırlar. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1: 

2005 - 2008 yıllan arasında çocuklann karıştığı şiddet vakası sayısı yıllar 
ve türleri itibariyle nedir? 
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CEVAP 1: 

Konu ile ilgili verilerin İçişleri Bakanlığından alınması gerekmektedir. 

SORU 2: 

Çeşitti yöntemlerle ailesine, yakınlarına ve çevresine şiddet uygulayan 
çocuklann toplum tarafından dışlanmaması ve topluma yeniden kazandırılması 
için ne tür önlemler alınmaktadır? 

CEVAP 2: 

Kurumumuzda şiddet uygulayan veya şiddet mağduru olan çocuklar ile ilgili 
olarak; meslek elemanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bedensel, 
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal 
veya istismar edildiği saptanan, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hakkında 5395 
sayılı kanun gereği ilgili mahkemelere müracaat edilerek Acil Korunma Karan veya 
Bakım Tedbiri karan alınarak, durumuna uygun olan kuruluşlarımızda bakım ve 
korunma artına alınmaktadır. 

Şiddet mağduru olan çocuk (duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara maruz 
kalmış çocuk) olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya 
davranış bozukluklarını gidermek amacıyla psiko-sosyal durumu göz önünde 
bulundurularak, Yetiştirme Yurdu veya rehabilitasyonları süresince Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve korunma altında kalmaktadır. 

Ayrıca, 5395 sayılı kanun gereği, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili 
işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden 
dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen suça sürüklenen çocuk da 
kuruluşumuzda bakım ve korunma altında kalmaktadır. Suça sürüklenme nedenleri 
şiddet uygulamaları da olabilen bu çocukların rehabilitasyonlarına yönelik Korunma 
ve Bakım Rehabilitasyon Merkezleri açılmış olup, rehabilitasyonları süresince bu 
kuruluşta bakım ve korunma altında kalmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara şiddete 
maruz kalmış çocuklar için 13 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Suça 
Sürüklenen çocuklar için ise 6 Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılmış 
olup, çocuklara bu kuruluşlarda rehabilitasyonları süresince hizmet verilmektedir. 

Çocukların psiko-sosyal gelişimlerindeki olumsuzluklar biran önce rehabilite ve 
tedavi edilmeye çalışılmakta, çocuklar sosyal-kültürel faaliyetlere yönlendirilmekte, 
eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri için gerekli takip ve izleme yapılmaktadır. 

Ayrıca meslek elemanları tarafından yapılan inceleme sonucunda, bakım ve 
korunma altına alınması uygun görülmeyen çocukların, eğitim ve gelişimleri ile ilgili 
sorunlarının çözümünde yol göstermeye, ailenin de çocuk yetiştirme, eğitim ve 
geiişimleriyle ilgili yol göstermeye yönelik rehberliğe ihtiyaçları olduğunun 
değerlendirilmesi halinde 5395 sayılı Kanun gereği Danışmanlık Tedbiri Kararı 
alınması için ilgili mahkemeye müracaat edilmektedir. 

Hakkında Danışmanlık Tedbiri alınan çocuğun bakımından sorumlu olan 
kimselere çocuk yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili 
sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik uygulanmaktadır. 

SORU 3: 

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ekonomik sıkıntı içine düşmenin 
bu tür şiddet olaylannın artmasında ne kadar etkili olduğuna ilişkin nezdinizde 
yürütülen bir araştırma var mıdır? 
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CEVAP 3: 

Konu ile ilgili Kurumumuz tarafından yürütüjen bir araştırma bulunmamaktadır. 

SORU 4: 

Programın içeriğine ve izleyici yaş sınınna ilişkin yayın öncesinde 
verilen uyanların, çocuktan bu tür şiddet içeren programlardan uzak tutmada 
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu anlamda RTÜK ile ortak bir çalışma yapmayı 
düşüyor musunuz? 

CEVAP 4: 

Kurumumuz tarafından ilgili mevzuat kapsamında gerek yazılı gerekse görsel 
medyada çıkan haberler ve TV programlarıyla ilgili her türlü tespit değerlendirilmekte, 
ihmal/istismar içeren vakalar ihbar olarak kabul edilmekte ve gerekli müdahalelerde 
bulunulmaktadır. 

Bu çerçevede, özellikle çocuklar ve aileler üzerinde olumsuz etki yarattığı 
düşünülen programlardan Türk Aile yapısına uygun olmayan yarışma programları, 
gündüz kuşağı kadın programları, büyü, sihir içeren, ağalık sistemi ve mafya 

% örgütlenmesini konu alan filmlere ilişkin SHÇEK Genel Müdürlüğü olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kuruluna yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazıda 3984 sayılı "Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un Yayın ilkelerine atıfta 
bulunulmuş, yayınlanan programlara ilişkin eleştirel bir bakış açısının yanı sıra yapıcı 
önerilerde dile getirilmiştir. Mevcut uygulamada televizyon programlarının 
yayınlandıktan sonra olumsuz etkileri üzerine yapılan şikayetlerle cezai yaptırımlar 
getirildiği konusuna dikkat çekilerek televizyon programlarının standart ve 
sınırlılıklarının belirlenmesi, televizyon kanallarında Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve 
Sosyologların istihdam edilerek, programların yayınlanmadan önce 
değerlendirilmesinin sağlanabileceği vurgulanmıştır. 

Ülkemizde 81 ilde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Hakları Çocuk ve Yetişkin 
Komitelerinden gelen çocuk temsilcilerimiz ve Çocuk Danışma Kurulumuz ile birlikte, 
Avrupa Birliği finansmanında gerçekleştirilen önce Çocuklar Projesi kapsamında 
"Türkiye'de çocuk katılımının sektörel bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve taslak 
ulusal katılım stratejisinin hazırlanması" amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün 
koordinasyonunda 15-19 Haziran 2009 tarihlerinde "Çocuk Katılımı Çalıştayı" ve 
"Sektörler arası Çocuk Katılımı Toplantısı" gerçekleştirilmiş, söz konusu toplantıda 
çocuk katılımı ve çocuk haklarıyla ilgili olabilecek tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri, RTÜK Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile birlikte ulusal 
stratejimiz planlanmıştır. 

SORU 5: 

Çocuklarım şiddetten uzak tutmak konusunda aileleri bilinçlendirmek 
İçin yürütülen somut bir çalışma var mı? 

CEVAP 5: 

ihmal ve istismar konusunda çocukların bilinçlenmesi, toplumsal haklarının ve 
kendilerini savunma yollarının farkına varmaları açısından oluşturulmuş "Çocuk 
Haklan Eğitim Programlan" akrandan akrana tekniği uygulanarak, tüm "Çocuk 
Haklan il Komiteleri" bazında uygulanmaktadır. Bu yolla çocukların toplumsal ve aile 
içi sorumlar ile çözüm yolları hakkında bilinçlenmelerinin sağlanması amaçlanmakta, 
olası risk faktörünün azaltılması yönünde koruyucu-önleyici bir hizmet verilmektedir. 
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Ayrıca Aile Danışma Merkezi ve Toplum Merkezlerinde kadına ve çocuğa 
yönelik şiddeti önleme konusunda bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler 
sürdürülmektedir. Aile Haftası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi önemli gün ve hafta 
kutlamaları çerçevesinde paneller ve konferanslar düzenlenmekte, iller imkânları 
dahinde yerel basın ve medya kuruluşlarını kullanarak toplumun söz konusu 
konularda bilinçlendirilmesi ve pozitif yönde değişim sağlanmasına çalışılmaktadır 

Aile bireylerinin yasal hakları, rol ve sorumlulukları, Şiddet ve öfke kontrolü, 
iletişim becerileri, olumlu olumsuz disiplin yöntemleri konularının işlenmekte olduğu 
bu programların bazıları şunlardır 

• Ebeveynlere yönelik programlar 
S Anne Çocuk Eğitim Programı (ACEP) 
• Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP) 
S Benim Ailem ve Etkili Ebeveyn (0-6 ve 7-19 yaş) Eğitim Programları 

Aile Eğitim Programlarının Anneler Üzerindeki Etkileri 
Programa katılan annelerin; 

• Kendilerine daha çok güvendikleri, 
• Çocuklarını daha iyi tanıdıktan, 
• Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurdukları ve dayağa daha az başvurdukları, 
• Eşlerinin kendilerine daha çok fikir danıştığı, 
• Eşleri ile ilişkilerinin daha olumlu olduğu, 
• Daha hızlı ve kolay okumaya başladıkları 
• Sosyal ilişkilerinin geliştiği, daha bağımsız oldukları, 
• Aile hayatlarının çok daha huzurlu olduğu görülmüştür. 

Aile Eğitimlerinin Aile Yaşamına Etkisi 
• Demokrasi kültürü geliştirmesine katkı sağlamaktadır, 
• Aile içi şiddetin (kaynağında) önlenmesinde rol oynamaktadır, 
• Kurum bakımını zorunlu hale getirebilecek, ortam hazırlayacak koşulların 

ortadan kaldırılmasına destek olmaktadır, 
• Aile içinde sağlıklı bir ortamın geliştirilmesi ve ailenin ekonomik olarak 

desteklenmesi yoluyla Kurum bakımından aile yanına dönüşün 
sağlanabilmesine destek olmaktadır, 

• Ebeveynlerin sorun çözme bilgi ve becerilerini geliştirmesine katkı 
vermektedir, 

Ailelerin gereksinim duydukları diğer sosyal hizmetlere aile bütünlüğü bozulmadan 
ulaşabilmelerini sağlamasına yol açmaktadır. 

Saygılarımla. 

2>. U -,.. . ^ 
Selma Aliye KAVAI 

Devlet Bakanı 
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245.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, özel güvenlik görevlilerinin yetki süreleriyle ilgili bir 
soruna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8479) 

10/06/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz 
ederim. 

Yılmaz TANKUT 
MHP Adana MilletvekiL 

10.06.2004 tarihinde kabul edilen ve 26.06.2004 Tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan 5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNU ile kamu 
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerin^ ^ir|rrfesine ilişkin esas 
ve usulleri belirlenmektedir. Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine 
getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları 
kapsamaktadır. 

2005/42 sayılı 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde Gözetilecek Esaslar 
Hakkında Genelge ile 5188 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2004 tarihinde 2495 sayılı 
Kanuna tabi olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bu tarihten sonra görevinden aynlan 
veya görevine son verilen özel güvenlik görevlileri, beş yıl süreyle çalışma izni almış 
sayıldıklarından dolayı, yeniden özel güvenlik görevlisi olma talepleri olması halinde 26.06.2009 
tarihine kadar çalışma izni verilmiş olduğundan, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
belirtilen şartlar aranmaksızın ve ruhsat harcı alınmaksızın özel güvenlik görevlisi kimlik kartı 
düzenlenerek çalışma izni verilir ifadesi bulunmaktadır. 

Bu bilgilere göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin beş yıllık süresi 
26.06.2009 tarihinde bietecek olmasından dolayı binlerce özel güvenlik görevlisinin 
mağduriyetinin önüne geçilmesi için acil olarak düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

1- Yukarıda belirtilen sorun ve endişelerden haberdar mısınız? 

2- Bu sorunun önündeki engelleri kaldırarak, hızlı sonuçlanması hususunda bir çalışma 
yapılacak mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 0 fana 20Qflv 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.05.05.. \*9S6 - U H 3 / - / i m i , 

Konu: Yazılı Soaı önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/06/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1Ü.00.02-14112 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT'un TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/8479 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara beş yıl süre ile çalışma izni veren 2495 sayılı Bazı 
Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

önergeye konu edilen hususlarla ilgili mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar Bakanlığımız 
tarafından "özel Güvenlik Yenileme Eğitimleri" başlatılmış ve 26.06.2009 tarihinde çalışma izinleri 
sona eren görevlilerin izin süreleri 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAR 
İçişleri Bakam 

246.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, düzenlenen ve desteklenen film festivallerine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8481) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.09.06.2009 
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4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un l l ' inci 

maddesi l'inci fıkrası (f) bendinde "Millî varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak 

amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek" Telif Hakları ve Sinema 

Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Ülkemiz genelinde, Bakanlığınızca desteklenen ve/veya düzenlenen film 

festivali sayısı kaçtır? 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle söz konusu film 

festivallerine ne kadar destek verilmiştir? 

2. Söz konusu festivallere destek verilirken ve destek miktarı belirlenirken hangi 

ölçütler uygulanmaktadır? 

3. Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne verilen destek miktarı 

ile Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'ne verilen destek arasında yaklaşık yirmi 

katlık fark olmasının nedeni nedir? 

4. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle anılan iki festivalimize ne kadar 

maddi destek sağlanmıştır? 

5. AKP'li belediyelerce düzenlenen festivallere, muhalefet partilerine mensup 

belediyelerce düzenlenen festivallerden daha fazla maddi destek sağlandığı iddiaları doğru 

mudur? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610|lS2»Çâo \3./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23/06/200? tarihli ve 
B.02.0KKG.0.12/106-141-3/14112 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8481 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Ertuğml GÜNAY 
Bakan 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: Cevap 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/8481 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
ll'inci maddesi l'inci fıkrası (f) bendinde "Milli varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek" Telif Hakları 
ve Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmaktadır. 

Buna istinaden; 

SORU 1 : Ülkemiz genelinde, Bakanlığınızca desteklenen ve/veya düzenlenen film 
festivali sayısı kaçtır? 2002-2009 yılları arasmda ve yıllar itibariyle söz konusu film 
festivallerine ne kadar destek verilmiştir? 

CEVAP 1: 2002-2009 yılları arasmda desteklenen film festivallerinin listesi aşağıda 
verilmektedir. 

YILI 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

__2008_ 
2009 

FESTİVAL SAYISI 
5 
3 
5 

15 
28 
34 
33 
22 

TUTAR 
275.000 TL 
90.000 TL 

655.000 TL 
2.816.500 TL 
4.047.000 TL 
7.039.000 TL 
6.512.000 TL 
4.416.000 TL 

SORU 2 : Söz konusu festivallere destek verilirken ve destek miktarı belirlenirken 
hangi ölçütler uygulanmaktadır? 

CEVAP 2: Söz konusu festivallere destek verilirken uygulanan ölçütler aşağıda 
belirtilmiştir. 

- Geleneksel olarak düzenleniyor olması, 
- Tercihen uluslararası nitelikte olması, 
- Düzenlendiği yörenin kültürünü tam olarak yansıtması, 
- Festivalin düzenlenmesinde Sinema Meslek Birliklerinin bulunması, 
- Festival giderleri için Bakanlık desteği hariç yapılacak diğer sponsorluk anlaşmaları, 
- Bakanlığa sunulan bütçenin gerçekçiliği, 
- Festivalin yurt dışı tanıtımının yapılıp yapılamadığı, 
- Festival ön seçici kurul ve jüri üyelerinin modeli, 
- Uluslararası Festivaller Birliğine üye olan festivaller kapsamında olup olmadığı, 
- Organizasyonun toplam kaç bölümden oluştuğu, ^f '*" 
- Uluslararası alandan gelen yabana konuklar, f\} 

- Bakanlığın bütçe durumu ve yapılan başvuru sayısı. « ^£/fF^ 
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SORU 3 : Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne verilen destek 
miktarı ile Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'ne verilen destek arasında 
yaklaşık yirmi katlık fark olmasının nedeni nedir? 

CEVAP 3: 2008 yılında; Adana Altın Koza Film Festivali'ne 500.000 TL, 45. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali ile beraber 4. Uluslararası Avrasya Film Festivali, 2008 Avrasya 
Film Market adlı etkinliklere 3.500.000 TL destek verilmiştir. 

2009 yılında; Adana Altın Koza Film Festivali'ne 250.000 TL, 46. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali ile beraber 5. Uluslararası Avrasya Film Festivali, 2009 Avrasya Film 
Market adlı etkinliklere 2.500.000 TL destek verilmesine karar verilmiş olup bütçedeki düşüş 
nedeniyle 800.000 TL ödenmiştir. 

1963 yılından beri düzenlenmekte olan Antalya Altın Portakal Film Festivali 
uluslararası boyut kazanmış ve Türk sinemasının endüstrileşmesine önemli katkılar sağlamış 
bir festivaldir. Festival Türkiye'nin sinema alanındaki en önemli marka etkinliği olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılından itibaren festival sadece Antalya Altın Portakal Film 
Festivali olarak düzenlenmemektedir. Bünyesinde Uluslararası Avrasya Film Festivali'ni ve 
Türkiye'nin ilk film marketi olan Avrasya Film Market'i bulundurmaktadır. 

Uluslararası Avrasya Film Festivali dünyaca ünlü yıldızları ağırlayarak önemli bir 
uluslararası platform yaratmaktadır. Berlin, Cannes, Venedik gibi dünya festivallerinin 
yetkilileri ağırlanmakta, işbirliği zemini oluşturulmaktadır. 

Avrasya Film Market, Türkiye'nin ilk film marketi olarak hayata geçirilmiştir. 
Ülkemizde dünya sinema profesyonellerinin buluşma noktası haline gelmiştir. Market 
özellikle Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini Avrupa ve Amerika sineması ile 
buluştururken Türkiye'nin doğal plato olanaklarını da dünya sinema sektörüne 
tanıtmaktadır. 

Antalya Altın Portakal Film Festivaline 1.100 civannda konuk gelmektedir. Bu 
konukların yaklaşık % 30'u Film Market'e gelenler, % 5'i yabancı sanatçılar ve % 65'i yakını 
Türk sanatçılardır. Gelen yabancı sanatçılar filmleriyle birlikte gelmiş, bu filmlerin Avrupa 
ve Asya galaları Antalya'da yapılmıştır. Yeni çıkan Türk filmlerinin galaları ve dünya 
gösterimleri de Altın Portakal Film Festivali'nde yapılmıştır. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Adana Altın Koza Film Festivali'nden daha 
fazla destek sağlanırken festivalin bu özellikleri göz önüne alınmıştır. İki festivale sağlanan 
desteklerin organizasyon büyüklüğü ile orantılı olduğu görülmektedir. Organizasyonun 
bütçesi, büyüklüğü, sponsorluk anlaşmaları ve resmi olarak uluslarjraısj^alanda kabul gören 
iki festivalimizden biri olması daha fazla destek sağlanmasında^tken ^lnuîş^r. 
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SORU 4: 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle anılan iki festivalimize ne kadar 
maddi destek sağlanmıştır? 

CEVAP 4: 2002-2009 yılları arasında iki festivale sağlanan destek miktarı aşağıda 
belirtilmiştir. 

YILI 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

ALTIN KOZA 
Yapılmadı. 
Yapılmadı. 
Yapılmadı. 
300.000 TL 
300.000 TL 
510.000 TL 
500.000 TL 
250.000 TL 

ALTIN PORTAKAL 
55.000 TL 
25.000 TL 
350.000 TL 

1.750.000 TL 
3.000.000 TL 
3.000.000 TL 
3.500.000 TL 
2.500.000 TL 

SORU 5: AKFli belediyelerce düzenlenen festivallere, muhalefet partilerine mensup 
belediyelerce düzenlenen festivallerden daha fazla maddi destek sağlandığı iddiaları doğru 
mudur? 

CEVAP 5 : Bakanlığımıza yapılan başvurular; uluslararası norm, standart ve ilkelere 
göre oluşturulan kriterler dikkate alınarak, herhangi bir siyasi görüş, parti ya da 
kişi/kuruluş ayırımı yapılmadan, tarafsızlık ilkesine göre değerlendirilmektedir. 

247.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'in, Ankara Sanat Tiyatrosunun kapanacağı haberlerine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8482) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakım Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplanduılması için gereğini arz ederim. 

Saygılanmla. 

Bir süredir Ankara'nın en önemli kültür ̂ merkezlerinden biri kabul edilen Ankara 
Sanat Tiyatrosu'nun perdelerini tamamen k/patarak, İstanbul'a taşınacağı haberleri 
basınımızda yer almaktadır. 

Buna göre; 
1) AST'ın Ankara'daki faaliyetlerine son vererek İstanbul'a taşınacağı haberleri doğru 

mudur? 
2) Taşınmanın ekonomik gerekçelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bakanlık 

olarak Ankara'nın bu en eski ve köklü özel Tiyatrosunu kurtaracak bir bütçesi yok mudur? 
3) Ankara'yı, Ankara'nın önemli kültür kollanndan biri olan AST'dan mahram 

bırakmamak için bir girişiminiz olacak mıdır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610//3û5"3^ û&l./^/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23/06/2009 tarihli ve 
B.02.0KKG.0.12/106-141-3/14112 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Tansel BARIŞ'ın 7/8482 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. J \ 

C7^T\^ 
EK: Cevap Ertugnd GÜNAY 

Bakan 
KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TANSEL BARIŞTN 7/8482 ESAS NO'LU 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

Bir süredir Ankara'nın en önemli kültür merkezlerinden biri kabul edilen 
Ankara Sanat Tiyatrosunun perdelerini tamamen kapatarak, İstanbul'a taşınacağı 
haberleri basınımızda yer almaktadır. 

Buna göre; 

SORU 1 : AST'ın Ankara'daki faaliyetlerine son vererek İstanbul'a taşınacağı 
haberleri doğru mudur? 

SORU 2 : Taşınmanın ekonomik gerekçelerden kaynaklandığı ifade 
edilmektedir. Bakanlık olarak Ankara'nın bu en eski ve köklü özel tiyatrosunu 
kurtaracak bir bütçesi yok mudur? 

SORU 3 : Ankara'yı, Ankara'nın önemli kültür kollarından biri olan AST'dan 
mahrum bırakmamak için bir girişiminiz olacak mıdır? 

CEVAP 1-2-3 : Bakanlığımızca "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel 
Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak 
Yardımlara İlişkin Yönetmelik" kapsamında başvuru yapan özel tiyatroların 
projelerine maddi destek sağlanmaktadır. Bunun dışında, ülkemizde faaliyet 
gösteren özel tiyatroların kuruluşları, faaliyetleri ve yer değişiklikleri süreçlerinde 
Bakanlığımızca herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 
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Ankara Sanat Tiyatrosu, özel tiyatrolara sağlanan desteklerden başından beri 
ve genellikle en üst seviyede yararlanmaktadır. Ankara Sanat Tiyatrosunun son üç 
sanat sezonunda Bakanlığımızdan almış olduğu yardımlar aşağıda belertilmiş olup 
ilgili yönetmelik kapsamında başvuru yapması durumunda Ankara Sanat 
Tiyatrosu'nun başvurusu, diğer başvurularla birlikte Değerlendirme Komisyonunca 
değerlendirilecektir. 

Sanat Sezonu 

2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 

Projenin Adı 

Belalı Aile 
Roma Hamamı 
Ölüm ve Kız 

Aldığı Yardım 
Tutarı 

90.000.-TL 
52.000.-TL 
63.000.-TL 

Sezonda Yapılan 
En Yüksek Yardım 

92.000.-TL 
54.000.-TL 
65.000.-TL 

248.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Nemrut Dağı 'na yönelik çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8483) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

1. Adıyaman ilinde bulunan Nemrut Dağı için 2009 yılında alt yapı, sosyal tesis, bakım-
onanm ve benzeri ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2. Nemrut Dağı için 2009 yılında ne kadarhk Ödenek ayrılmıştır? 
3. Nemrut Dağı'nın tanıtımı için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu iş için ne kadarlık 

bütçe ayrılmıştır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/61o/iy**»S" l-?./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02//14112 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Dt. Şevket KÖSE'nin 7/8483 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GÜNAY 
E K : C e v a P Bakan 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ DT. ŞEVKET KÖSE'NİN 7/8483 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Adıyaman ilinde bulunan Nemrut Dağı için 2009 yılında alt yapı, 
sosyal tesis, bakım-onarım ve benzeri ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1 : Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
2009 yılında Nemrut ören yerine ilişkin yapılan çalışmalar: 

1. Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik 
Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanması İşi; 
Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Kommagene Uygarlığına ait anıtları 
içeren bölgenin uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik, 
tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak 
korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir 
Kommegene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı hazırlanmış olup 
Bakanlığımız ile ODTÜ arasında "Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, 
Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim 
Planı Hazırlanmasına İlişkin Revizyon Protokol" 03/03/2008 tarihinde imzalanmıştır. 
ODTÜ söz konusu Protokol kapsamındaki çalışmalarına devam etmektedir. 

- 9 2 7 -

r r ^ * ^ 



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

Ayrıca, Nemrut ören yeri için yönetim alanı sınırı belirlenmiş olup yönetim 
planı hazırlama çalışmaları sürmektedir. Nemrut ören yerinde yer alan heykellerin 
koruma önerilerini geliştirmek üzere malzeme araştırmaları ile "Acil ve Geçici 
Önemler Eylem Planı" raporunda, heykeller için özel kılıfların yapılması uygun kılıf 
tekstil ürününün geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında konularında uzman 
ulusal ve uluslararası uzmanlar ile çalışmalara başlanılmış olup çalışmalar Eylül 
2010'da tamamlanması planlanmaktadır. 

Program kapsamında yapılan çalışmalann yer aldığı www.nemrut.org.tr adlı 
internet adresi erişime açılarak Bakanlık web sitesinden link verilmiştir. 

2. Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi 
Uygulama Projesi; Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 24/04/2009 
tarihinde ihale edilmiş olup sözleşmesine göre iş bitim tarihi 19/09/2009'dur. 
22/05/2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 
1/200 ölçekli Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi Avan Projesi ODTÜ tarafından 
hazırlamış olup proje Şanlıurfa Kültür ve Tabiat V^jMa«m Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Proje çalışj^al^tiKa^ı^landıktan sonra bahse 
konu işin uygulamasına geçilecektir. fi ** £/ft*Z\ • *" \ 

ti -N T II' ,/s,\ •* rf TU 
SORU 2 : Nemrut Dağı için 2009 yılında ne kadarlık ödenek ayrılmıştır? 

CEVAP 2 : Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
2009 Yılı Yatırım Programından; Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, 
Yapısal Durum Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim 
Planı Oluşturma işi için 100.000 TL ile Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme 
Uygulama Projesi için 1.000 TL ödenek ayrılmıştır. 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından; Adıyaman Nemrut 
Tümülüsü ve Anıtları Yönetim Planı Oluşturma işi için 600.000 TL ile Nemrut Dağı 
Tümülüsü Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi Uygulama Projesi işi için 331.397 TL 
ödenek Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımız Yatırım ve İşlemeler Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Yatırım 
Programından; GAP Projesinden Nemrut Dağı yolunun yapımı için Adıyaman İl 
Özel İdaresine 2.000.000 TL ödenek gönderilmiştir. 2009 yılında Nemrut Dağı ile 
ilgili alt yapı uyguluma projeleri için gelecek talepler, 2009 yılı GAP Projesi için 
ayrılan ödenek kapsamında değerlendirilecektir. 

SORU 3 : Nemrut Dağı'run tanıtımı için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu 
iş için ne kadarlık bütçe ayrılmıştır? 

CEVAP 3 : Adıyaman broşüründe Nemrut Dağmın keşfi, Tümülüsü, Nemrut 
Kutsal Alanı (Doğu Teras, Kuzey Teras, Batı Teras), Nemrut Dağına Nasıl Gidilir? 
Başlıklarıyla, metin ve görsel olarak geniş yer verilmiş olup iki dilde bastırılmıştır. 
(Türkçe, İngilizce). 
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Nemrut Dağı Milli Parkı ile ilgili bilgilere Güneydoğu Anadolu 
broşürümüzde metin ve görsel olarak yer verilmiştir. Bu broşür beş dilde (İngilizce, 
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) bastırılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında 
dağıtımları gerçekleşti rilmektedir. 

Genel Türkiye broşürümüzde Nemrut Dağı görsel olarak yer almakta olup 
yedi dilde basılmaktadır. (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça 
ve Arapça) 

İnançların Anayurdu broşürümüzde Nemrut Dağı Milli Parkı metin ve görsel 
• olarak yer almakta olup bu broşür dört dilde bastırılmaktadır. (Türkçe, İngilizce, 

Almanca, Fransızca) 

Amerika, Avrupa, Orta Doğu - Kuzey Afrika ve Uzak Doğu - Hindistan olmak 
üzere toplam 4 farklı bölgede yürütülen 2009 yılı reklam kampanyasında, yazılı 
basın, açık hava ve internet reklam kampanyalarında; Nemrut-Adıyaman görselleri 
kullanılmıştır. Aynı kampanyası kapsamında, 2007 ve 2008 yıllarında hazırlanan 5 
destinasyon reklam filmi ile Türkiye genel ve İstanbul filmleri pazar ülkelerin TV 
reklamlarında kullanılmaktadır. Söz konusu 5 destinasyon reklam filmi içerisinde 
bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için özel olarak hazırlanan filmde, Nemrut 
görselleri de yer almaktadır. 

249.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman 'da turizme yönelik çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8484) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 

yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

1. Adıyaman ili için 2009 yılının ilk altı aylık diliminde turizmle ilgili hangi çalışmalar 
yapılmıştır? Kalan altı aylık dilim için hangi çalışmaların yapılması düşünülmektedir? 

2. Adıyaman'da turizm danışma bürosu yokluğu sık sık gündeme gelmektedir. Bu 
konuda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 

3. Adıyaman iline 2009 yılı için turizme dönük çalışmalann yapılması amacıyla ne 
kadarlık bütçe ayrılmıştır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/61o[l}3?^ &./07/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/14112 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Dt. Şevket KÖSE'nin 7/8484 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertugrul GUNAY 
Bakan 

EK: Cevap ı 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ DT. ŞEVKET KÖSE'NİN 7/8484 ESAS NÖ'LU V-
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP 

SORU 1 : Adıyaman ili için 2009 yılının ilk altı aylık diliminde turizmle ilgili 
hangi çalışmalar yapılmıştır? Kalan altı aylık dilim için hangi çalışmaların yapılması 
düşünülmektedir? 

SORU 3 : Adıyaman iline 2009 yılı için turizme dönük çalışmaların yapılması 
amacıyla ne kadarlık bütçe ayrılmıştır? 

CEVAP 1-3 : Türkiye Turizm Stratejisi-2023 çalışmasında GAP bölgesi özel 
olarak ele alınmış ve bölgede eko-turizm ve kültür turizmi temelli bir turizm gelişimi 
hedeflenmiştir. Bu çalışma ile kültür turizmi açısından marka kent olarak belirlenen 
Adıyaman şehri aynı zamanda GAP Eko Turizm Bölgesi içinde de kalmaktadır. 
Ayrıca Kahta'da da turizm kenti çalışması önerilmiştir. Bu çerçevede, 2009 yılı 
içerisinde inceleme ve araştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 
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Marka Kent Projesi kapsamında Adıyaman ilinde markalaşma toplantısı 
yapılmış olup ilde oluşturulan Marka Kent Komitesi tarafından hazırlanan ve 
Bakanlığımıza iletilen Marka Kent Eylem Planı değerlendirilmiştir. Eylem planında 
yer alan projelerin yatırım programına alınması hususu değerlendirilmek üzere ilgili 
Genel Müdürlüklere iletilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımıza iletilen eylem planında yer 
alan projelerin Marka Kent Konsepti çerçevesinde yeniden irdelenmesi için 
Adıyaman Valiliğine iletilmiştir. 

Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 2009 Yılı Yatırım 
Programından GAP Projesi için; Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, 
Siirt, Kilis, Şırnak ve Şanlıurfa illerinde yapılacak alt yapı uygulamaları ve çevre 
düzenlemeleri işi için Bakanlığımız bütçesinden 18.973.000 TL ödenek ayrılmıştır. 

GAP illerinden gelen talepler doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde 
yardım yapılmaya çalışılmakta olup Adıyaman iline gönderilen miktar aşağıda 
gösterilmiştir. 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEĞİN 

İLİ 
ADIYAMAN 

ADrVAMAN 

İLÇESİ 
TUT 

KONUSU 
KANALİZASYON 
YAPIMI 
K:M: ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ 

MİKTARI 
100.000 TL 

100.000 TL 

Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğünce Adıyaman ili için iki dilde 
(Türkçe ve İngilizce) bastırılan Adıyaman broşürümüz 2009 yılı yayın programında 
da bastınlması planlanarak güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Genel Türkiye broşüründe Nemrut Dağı görsel olarak yer almaktadır. Bu 
broşürümüz yedi dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça 
ve Arapça) ve İnançların Anayurdu broşüründe ise Nemrut Dağı Milli Parkı metin 
ve görsel olarak yer almakta olup dört dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) 
bastınlması planlanmaktadır. 

Amerika, Avrupa, Orta Doğu - Kuzey Afrika ve Uzak Doğu - Hindistan olmak 
üzere toplam 4 farklı bölgede yürütülen 2009 yılı reklam kampanyasında, yazılı 
basın, açık hava ve internet reklam kampanyalarında; Nemrut-Adıyaman görselleri 
kullanılmıştır. 

Ayrıca, yurt dışından ülkemize yönelik kamuoyunu yönlendiren medya 
mensuplannın ağırlamalarında Adıyaman destinasyonuna da yer verilmektedir. 

SORU 2 : Adıyaman'da turizm danışma bürosu yokluğu sık sık gündeme 
gelmektedir. Bu konuda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 

CEVAP 2: Adıyaman ilinde Merkez ve Kahta ilçesinde olmak üzere 2 adet 
Turizm Danışma Bürosu mevcuttur. Bürolardaki personel eksikliği giderilmeye 
çalışılmaktadır. 
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250.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir antik kentteki çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/8485) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

1. Adıyaman ili merkezde bulunan Perre Antik Kenti'nde yapılan çalışmalar ne 
aşamadadır? 

2. Perre Antik Kenti'ni gezen turistlerin güvenlik olmaması nedeniyle yaladığı sorunun 
çözülmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

3. Perre Antik Kenti'nde yapılan çalışmaların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir? 
4. Perre Antik Kenti'ne 2009 yılı için ne kadarlık Ödenek çıkarılmıştır? 

T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00/610 /1305H O2./oh/2Q09 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/14112 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Dt. Şevket KÖSE'nin 7/8485 Esas No'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Ertuğrul GUNAY 
Bakan 

EK: Cevap 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ DT. ŞEVKET KÖSE'NİN 7/8485 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEV̂ AP 

SORU 1 : Adıyaman ili merkezinde bulunan Perre Antik Kenti'nde yapılan 
çalışmalar ne aşamadadır? 

SORU 2 : Perre Antik Kenti'ni gezen turistlerin güvenlik olmaması nedeniyle 
yaşadığı sorunun çözülmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

SORU 3 : Perre Antik Kenti'nde yapılan çalışmaların ne zaman bitirilmesi 
düşünülmektedir? 

SORU 4 : Perre Antik Kenti'ne 2009 yılı için ne kadarlık ödenek çıkarılmıştır? 

CEVAP 1-2-3-4 : Adıyaman il merkezinde bulunan Perre Antik Kenti'nde 
Valilik imkanları ile Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında 2001 yılında 
başlatılan Nekropol kazıları için Bakanlığımızca kazı izni verilmiş olup 2009 yılı 
içinde kazı çalışmaları yapılacaktır. 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine Adıyaman Valiliğince Perre Antik Kenti sit alanı içinde bulunan evlerin 
hazineye ait taşınmazlar ile takas işlemi ile ilgili gerekli tespitler yapılmış olup 
değerlendirilmek üzere Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Perre Antik Kenti'nde yapılan Nekropol kazıları ile koruma ve düzenleme 
çalışmalarının 2010 yılında, takas ve kamulaştırma işlemlerinin 2011 yılında 
bitirilmesi planlanmaktadır. 

Bakanlığımız ile ODTÜ arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan 
Kommagene Koruma ve Geliştirme Projesi kapsamında Perre Antik Kenti'nin 
koruma, düzenleme ve alan yönetimi projesi hazırlanmaktadır. 

"Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi Projesi" yapımı işi için Bakanlığımız 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2009 Yılı Yatırım Programından 
50.000 TL ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıca, Perre Antik Kenti'ne 2009 yılı için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi 
bütçesinden 100.000 TL ödenek ayrılmış olup SODES projesi kapsamında sunulan 
proje için de 400.000 TL ödenek ayrılacaktır. 
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251- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil'in, büyükşehir belediyelerine pay ödemelerindeki 
kesintiye, 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı icra takibine, 
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8490), (7/8491) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı 
olarak cevaplandırı lmasının sağlanmasını arz ederim. 

Beytullah ASİL-
Eskişehir Milletvekili 

1 .Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ankara 15. ve 8. idare mahkemelerinin 2008/794 
ve 2008/974 sayılı ilamlarına istinaden, Ankara 29. İcra Müdürjüğünüfı 2008/1.4409 ve 
2008/14410 Sayılı icra emirleri ile Maliye Bakanlığına icra işlemi başlatmı'ştfr. Bu icra 
emirleri gerekçe gösterilerek diğer Büyükşehir Belediyelerinin Mayıs 2009 paylarından hiçbir 
ihbarda bulunmadan yarısına yakın miktarı kesmek doğrumudur? Bu eylemin hizmeti 
aksatabileceği düşünülmüşmüdür. Belediyelerin hizmeti aksamaması için tedbir almayı 
düşünürmüsünüz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının sağlanmasını arz ederim. 

Beytullah ASİL 
Eskişehir Milletvekili 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ankara 15. ve 8. idare mahkemelerinin 
2008/794 ve 2008/974 sayılı ilamlanna istinaden, Ankara 29. İcra Müdürlüğünün 2008/14409 
ve 2008/14410 Sayılı icra emirleri ile Maliye Bakanlığına icra işlemi başlatmıştır. 

1.Bakanlığınız aleyhine verilen İdare Mahkemeleri kararlarına karşı temyiz hakkı 
kullanılmışmıdır? 

2.Ankara Büyükşehir Belediyesi Yargıya gitmeden önce bu alacağını bakanlığınızdan 
istemişmidir? İstedi ise ne tür işlem yapılmıştır. 

3.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 15.ve 8. idare mahkemelerinin ilamlanna istinaden 
icra işlemi başlatmadan önce bu alacağını bakanlığınızdan istemişmidir? Niçin ödenmemiştir? 
Devletin icraya verilmesine sebep olunmuştur? Faiz, vekalet ücreti ve icra masrafları 
ödenmesi sonucu Bakanlığınız ne kadar zarara Uğratılmıştır. Mahkeme kararını yerine 
getirmemek suretiyle icra yoluna başvurulmasına ve bu suretle ilave yargılama giderlerine 
sebebiyet veren kamu görevlileri hakkında herhangi bir yapılmışmıdır. 

4.Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazineye ne kadar borcu vardır. Yukarıda bahsedilen icra 
emri ile talep edilen miktarlar ödenmişmidir? Borcuna mahsup mu edilecektir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

03.07.2009* 
Sayı : B.07.0.MGM.0.28/610 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Eskişehir Milletvekili Sayın Beytullah ASİL tarafından 
cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunulan 7/8490 ve 7/8491 esas numaralı 
yazılı soru önergelerinde, yer alan konulara ilişkin olarak tanzim edilen cevaplarımız aşağıda 
belirtilmektedir. 

1. 7/8490 Esas Numaralı Soru Önergesindeki Hususlara Cevabımız: 
Bilindiği gibi, İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra emirlerinin yerine 

getirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Bakanlığımız da söz konusu icra emirlerini kanuni 
süresinde yerine getirmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu davalar 
diğer büyükşehir belediyelerini davanın tarafı haline getirdiğinden ve ilgilendirdiğinden 
Adana, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri gibi bazı büyükşehir 
belediyeleri söz konusu davalara müdahil olarak katıldıklarından davalardan haberdardırlar. 
Diğer taraftan 5779 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belediyelerin, genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilat toplamı üzerinden yapılacak kesintilerin toplamının hiçbir şekilde ayrılan tutarların 
%40'ını aşamayacağı dikkate alınarak kesinti yapılmıştır. 

2. 7/8491 Esas Numaralı Soru Önergesindeki Hususlara Cevaplarımız: 
Bakanlığımızca Mülga 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükmüne uygun 
olarak Aralık-2003 ve Mayıs 2004 tarihlerinde yapılan işlemlere (Ankara ilinde toplanan 
vergi gelirlerinin %3'ünün, %40'ının doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesine, %60'ının 
ise büyükşehir belediyeleri havuzuna aktarılıp o havuzdan büyükşehir belediyelerine 
nüfuslarına göre dağıtma işlemi) ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan tam 
yargı davaları sonucunda; 

- Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.06.2008 tarih ve E:2007/522, K:2008/974 sayılı 
davanın kabulü kararına karşı Danıştay'a, 19.08.2008 tarih ve 12473 sayılı yazımız ile temyiz 
yoluna başvurulmuş olup, Danıştay tarafından verilecek nihai karar beklenilmektedir. 

- Ayrıca, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 29.05.2008 tarih ve E:2007/7, K:2008/794 
sayılı davanın kabulü kararına karşı Danıştay'a yapılan temyiz başvurumuzun reddi üzerine, 
Danıştay'ın bu kararının yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi için 23.07.2008 tarih ve 
11054 sayılı yazımız ile Karar Düzeltme yoluna gidilmiş olup sonuç beklenilmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi icra işlemi başlatmadan önce, dava konusu Mayıs-2004 
payına ilişkin tutan 23.07.2008 tarih ve 23877 numaralı yazıyla istemiştir. Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden ilgili konuyla alman 21.08.2008 tarih ve 
27598 numaralı görüşü üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesine yazılan 22.08.2008 tarih ve 

8653 
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12746 yazıda, İdari Yargılama Usul Kanunu 28/2 nci maddesi uyarınca tam yargı kararlarının 
"genel hükümler" doğrultusunda infaz ve icra edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 8. ve 15. İdare Mahkemelerinin ilamlanndaki 
dava konusu tutarlara ilişkin dava konusu tutarları; ilgili Mahkemelerin kararlarına istinaden 
Ankara 29. İcra Müdürlüğünün 2008/14409 ve 2008/14410 sayılı dosyaları üzerinden 
gönderilen icra emirleri ile Bakanlığımızdan istemiştir. 

Anayasa Mahkemesi 02.05.2008 tarihli ve E:2004/66 K:2008/99 sayılı Kararında; 
Ankara 8. ve 15. İdare Mahkemelerinin verdikleri kararların dayanağını oluşturan ve 
Bakanlığımızın 3030 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değiştirilen 18 inci maddesindeki: " 
Bu payın %40'ı doğrudan ilgili belediye hesabına yatırılır, kalan %60'ı ise büyükşehir 
belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılır. Hesaplama ve dağıtım işlemleri Maliye Bakanlığınca 
yapılır" hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiş ve böylece Bakanlığımızın 
3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre gerçekleştirdiği Aralık 2003 ve Mayıs 2004 
aylan pay hesaplamasına ilişkin işlemlerin Anayasaya uygun olduğu kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla Kanuna uygun olarak yapılan işleme ilişkin kamu zararı doğmamıştır. İdari 
Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre her iki davaya ilişkin Danıştay'ın temyiz kararları 
açıklanmadığından Bakanlığımız kamu görevlilerinin mahkeme kararını yerine getirmemeleri 
söz konusu değildir. Aynca, mevzuatta belirtilen hükümlere göre işlem tesis etmelerinden 
dolayı kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazineye olan borçları Hazineye Müsteşarlığı 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Hazine Müsteşarlığınca 
Bakanlığımıza bildirilen Hazine alacağı niteliğindeki borçlar, 5779 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda ilgili belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
hesaplanan paylarından %40 oranını aşmayacak şekilde her ay düzenli olarak kesilmektedir. 

Bakanlığımızca yapılan işleme ilişkin olarak Ankara 29. İcra Müdürlüğünden gelen 
icra emirleri tutarları, ilgili aylarda diğer büyükşehir belediyelerine transfer edilmiştir. Diğer 
bir deyişle, Kanuna uygun olarak hesaplanan büyükşehir belediye payı yine Kanun hükmüne 
uygun olarak büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılmıştır. Aynca, Mahkeme Kararları 
Bakanlığımızın kendi uygulamasından ya da yanlış işlem yapmasından kaynaklanmamaktadır. 
Bu nedenlerle, dağıtılan paylardan Bakanlığımız uhdesinde herhangi bir meblağ 
bulunmadığından, Bakanlığımızca Borçlar Kanunu "Sebepsiz Zenginleşme" hükmü uyannca, 
bu transferlerin yapıldığı büyükşehir belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıklan 
paylardan % 40 oranını geçmeyecek şekilde tahsilat yapılarak Ankara 29. İcra Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakam 
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252.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, borç nedeniyle araçların bağlanmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8492) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 10.06.2009 *̂ > 

-^^Hüsnü ÇÖLLÜ 
Antalya Milletvekili 

Vergi borçları, cezalar ve benzeri kamu alacakları için başlatılan icra takipleri 
kapsamında, trafik denetlemelerinde emniyet güçlerince Vergi Daireleri Otomasyon 
Projesi verileri sorgulanmakta, herhangi bir borcu bulunan kişilerin araçları 
bağlanmaktadır. Gece saatlerinde ve bir yerleşim merkezine uzak mesafelerde yapılan 
bu araç bağlama işlemleri, vatandaşı mağdur etmekte, emniyet güçleri ile vatandaşı 
karşı karşıya getirmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Bugün itibariyle, vergi borçları, cezalar ve benzeri kamu alacakları için 
haklarında icra takibi yapılan kişi sayısı ne kadardır? İcra takibi yapılan vergi 
veya benzeri kamu alacaklarının toplam miktarı ne kadardır? Son iki yılda icra 
yoluyla tahsil edilen kamu alacağının miktarı ne kadardır? 

2- Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar, vergi borçları, cezalar 
ve benzeri kamu alacakları nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında, trafik 
denetlemelerinde kaç araç bağlanarak, rehin alınmıştır? Bu yolla ne kadarlık 
borç tahsilatı yapılmıştır? 

3- Vatandaşın bir sorun ya da başka bir amaçla bir yerden bir yere 
giderken, herhangi bir borcu nedeniyle trafik denetiminin yapıldığı noktada 
aracının bağlanması ve araçsız bırakılması seyahat özgürlüğüyle bağdaşmakta 
mıdır? İcra takibi, suç soruşturması ya da suç işlenmesini önlemek olarak mı 
görülmektedir? 

4- Uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili olarak, Emniyet birimlerinin 
tespit ve görüşleri alınmış mıdır? Emniyet birimleri ile ortak bir çalışma 
yapılarak, yeni bir düzenlemeye gidilecek midir? Ya da vatandaşlar, herhangi 
bir borç ya da ceza nedeniyle yol ortasında bırakılmaya devam mı edilecektir? 

5- Trafik cezalarına ilişkin olarak, cezalar yatırılmış ve internet vergi 
dairesi kayıtlarında görülmesine karşın, trafik denetleme birimlerince 1-2 yıl 
gibi süreler sonrasında tebligat yapılmaktadır. Bu tebligatlar yapılmadan önce 
de bu sorgulamaların yapılmasını sağlamak için bir çözüm geliştirecek misiniz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-880 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 3 ( 1 0 7 . 2 0 0 9 * 0 7 2 6 8 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ'nün tarafıma tevcih ettiği 7/8492 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun süresinde ödenmeyen 
kamu alacaklarının cebren takip ve tahsil esaslarını düzenleyen özel bir kanun olup, 54 ve 
devam eden maddelerinde kamu alacağının hangi usullere göre cebren takip ve tahsil 
edileceği düzenlenmiştir. 

Kanunun 62 nci maddesinde; "Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil 
dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul mallan ile 
gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince 
haczolunur..." hükmüne yer verilmiştir. 

Kanunun; 

- "Menkul Malların Haczi" başlıklı 77 nci maddesinde; "Her türlü menkul mallar cins 
ve nev'ileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında 
tespit edilmek suretiyle haczolunur." hükmü, 

- "Menkul Malların Satışı" başlıklı 84 üncü maddesinde; "Menkul mallar tahsil 
dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç 
ay içinde satışa çıkarılır..." hükmü, 

yer almaktadır. 

6183 sayılı Kanun uygulamalarım göstermek üzere yayımlanan Seri:A Sıra No:l 
Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım İkinci Bölümünde menkul malların haczi ve satışı 
hususu düzenlenmiş olup, "I.Menkul Malların Haczi" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; 
"...Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik şube ve bürolarına kayıtlı araçların sicillerine 
haciz tatbikiyle yetinilmemelidir. Söz konusu araçların çalınması, kaybolması ve hasar 
görmesi ihtimalini ortadan kaldırmak ve amme alacağının biran evvel tahsilini sağlamak 
amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca fiili haczinin gerçekleştirilmesi ve 
82 nci maddesi uyarınca gerekli muhafaza tedbirlerinin alınması gerekmektedir." 
açıklamasına yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, kamu 
alacağının takip ve tahsilinde haczedilen motorlu taşıtların fiilen ele geçirilmesi ve haczini 
müteakip 3 ay içerisinde satışa çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle, borçlunun sahip 
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olduğu motorlu taşıtların haczedilerek fiilen ele geçirilmesi ve satışının yapılması 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan doğan bir zorunluluktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinde belirtilen hükümlerden de 
anlaşılacağı üzere, seyahat hürriyeti; suç, soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç 
işlenmesini önlemek amacıyla Kanunla sınırlanabileceği, vatandaşın yurtdışına çıkma 
hürriyetinin de kısıtlanabileceği hüküm altına alınmış olup, 6183 sayılı Kanunun 36/A 
maddesi bu hükmün bir uygulamasıdır. 

Motorlu taşıtların fiilen haczedilmesi uygulaması ise seyahat hürriyetini kısıtlayıcı bir 
uygulama olmayıp, Kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur. 

Öte taraftan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre, idari para cezalarının 
tebligatı söz konusu idari para cezasını veren kurumca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre 
gerçekleştirileceğinden, trafik idari para cezalarına ilişkin tebligatlar trafik birimlerince 
yapılmakta olup, bu aşamada bir gecikme olup olmadığı Bakanlığımızca 
değerlendirilememiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığımızda vergi borçlan nedeniyle icra takibi yapılan genel bazda 
mükellef sayıları, toplam takip miktarı ile tahsil edilen tutarlara ait bilgiler mevcut olup, 
sadece araçlardan dolayı ve bunlar üzerinden yürütülen takip, icra ve tahsilata ilişkin veri 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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253.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'in, 657 Sayılı Kanunun 76. maddesine göre yapılan 
yönetici atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8494) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinde memuflapn bulundukları kadro 
derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst' kadrolara naklen 
atanabilecekleri öngörülmüştür. Bu madde idareye takdir yetkisi tanıyan mevzuat 
hükümlerinden biridir. Ancak, memurların nakli konusunda 76. maddenin idareye takdir 
yetkisi tanıması şüphesiz idarenin bu konuda tümüyle serbest hareket etmesi anlamına 
gelmemektedir. 

Danıştay zaman içinde verdiği kararlarla idarenin bu konudaki yetkisinin kapsamını ve 
sınırlarını önemli ölçüde belirlemiş bulunmaktadır. 

"657 sayılı Yasanın 71. ve 76. maddesi hükümleriyle idareye tanınan takdir yetkisinin 
kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunlu bu 
hususun sağlanması içinde idarenin takdir yetkisi içinde aldığı işlemlerde hukuken 
geçerli nedenlere dayanması gerekmektedir." (Danıştay 5. Dairesi 15/04/2003 tarihli. E: 
2000 /l 711, K: 2003 /l421 sayılı karar.) 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi kurumların görev ve unvan 
eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro 
derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçeve sinde daha üst, kurum içinde aynı 
veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabileceklerini hükme bağlamakta aynı 
kanunun 71.maddesinde de, kurumların memurları meslekleri ile ilgili sınıftan genel 
idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa 
görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabileceklerine 
işaret edilmektedir. 

Bu maddelerle, idareye tanınan takdir yetkisinin, keyfi ve mutlak olmayıp, kamu yararı 
ve hizmet gerekleri ile sınırlı bulunduğu ve ancak bu amaçlar doğrultusunda 
kullanılabileceği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. 

...takdir yetkisine dayanarak davacının görev yerini ve sınıfını değiştirmesi yolunda 
işlem tesis etmesinde 657 saydı yasa hükümlerine ve takdir yetkisinin kamu yararına ve 
hizmetin gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği yolundaki idare hukuku 
ilkesine de uyarlık bulunmamaktadır." (Danıştay 5. Dairesi 13.04.1988 tarihli, E: 
1987/2439, K: 1988/1281 sayılı karar.) 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi "Kurumlar,, görev ve unvan 
eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık derecesiyle memurları bulundukları kadro 
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derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı 
veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımaktadır. 

Aynı Yasanın 3. maddesinde "sınıflandırma", "kariyer" ve "liyakat" ilkeleri bu Kanunun 
temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi "Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için 
lüzumlu bilgilere ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde, sınıflan içinde en yüksek derecelere 
kadar ilerleme imkânı sağlamaktır."; liyakat ilkesi "Devlet kamu hizmetleri görevlerine 
girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine 
dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe 
sahip kılmaktır." olarak tanımlanmıştır. 

Görüldüğü üzere Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, 
sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanmasını, sınıflar içinde 
ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. 

Sözü edilen 76. madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir 
yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak Yasanın temel ilkeleri, kamu yararı ve 
hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı 
merciince saptanması halinde, dava konusu edilen idari işlemin sebep ve maksat 
yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal 
içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır." (Danıştay 5. Dairesi 27.11.1996 tarihli, E: 1996 
/837, K: 1996 /3673 sayılı karar.) 

Milli Eğitim Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca sınıf değişikliği yaparak 
(Müdür-atamalarında) tesis etmiş olduğu işlemlerde Danıştay'ın yargısal denetiminde esas 
aldığı husus; kamu yaran ve hizmet gereklerinin gözetilip gözetilmediğidir. 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının; "Kurumlar, 
görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları kadro 
derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı 
veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü 

2- 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
56.maddesinde yer alan "... Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede 
kariyer ve liyakat esas alınır. 

Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir." Hükmü kontrol altına alınmıştır. 

Buna göre; 

1-Sayın Hüseyin Çelik Döneminde 76. maddeye dayanılarak yönetmelik dışında atanan 
Kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı sayısı kaçtır? Bu kapsamda 
ataması yapılanlar kimlerdir? 

2-Yapılan bu hukuksuz atamaları geriye alarak yeni bir yönetmelikle okul ve kurumlardaki 
yönetici ihtiyacı giderilecek midir? 

3- Bakan Çelik tarafından göreve gelişinize kısa bir süre kala yapılan bu atamaların geri 
alınması düşünülmekte midir? 

4- 76. Maddeye dayanılarak atama yapılmaya devam edilecek midir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/3991 17/7/2009 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14112 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'm, "657 sayılı Kanun'un 76'ncı 
maddesine göre yapılan yönetici atamalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8494 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine görevin 
gerektirdiği niteliklere sahip eğitim kurumu yöneticilerinin atanmaları ile bu yöneticilerin yer 
değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla değişik tarihlerde hazırlanarak 
yürürlüğe konan yönetmelikler hakkında çeşitli sendikalar tarafından açılan davalar sonucu 
verilen yargı kararlarına bağlı olarak bu yönetmelikler çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının her defasında iptal edilmesi nedeniyle, 2004 yılından bugüne kadar eğitim 
kurumlarımıza yönetici ataması yapılamamıştır. Söz konusu eğitim kurumlarımıza uzun bir 
süredir yönetici ataması yapılamaması nedeniyle de eğitim kurumlarımız olumsuz 
etkilenmiştir. 

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından 
devlette devamlılık ilkesi, yönetim kademelerindeki iş ve işlemlerin boşluk kabul 
edemeyeceği gerçeğinden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci 
maddesinde ikinci görev kapsamında tanımlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine, aynı 
Kanun'un 76'ncı maddesi ile verilen yetki çerçevesinde kamu yaran ve hizmet gerekleri 
gözetilerek bazı atamalar yapılmıştır. 

Diğer taraftan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin esas ve usulleri 
düzenleyen yönetmelik çalışmaları sendikaların, merkez ve taşra teşkilatımız birimlerinin 
görüşleri de alınmak suretiyle sürdürülmekte olup en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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254.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Eğirdir Gölü çevresindeki yapılaşma sorununa 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8516) 

10.06.2009 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa DEMİR 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

Eğirdir Gölü kenarındaki 178 yerleşim birimi için gölü koruma amacıyla yıkım 
kararı verilmiş hatta geçtiğimiz günlerde de bu bölgelerde bazı yıkımlar 
gerçekleştirilmiştir. 6 Haziran günü Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun 
yetkisi dahilinde olmamasına rağmen ertelenen Şarkikaraağaç Yerel Seçimleri öncesi 
İsparta'da bulunduğu sırada sözlü talimatıyla yıkımlar askıya alınmıştır. 

Ayrıca göl kenar çizgisine 5 bin metreye kadar olan bölümlere inşaat izni 
verilmemesinden dolayı da burada yaşayan yurttaşlarımız büyük sıkıntı 
yaşamaktadırlar. Şöyle ki; göl sakinleri evlendirdikleri çocuklarına ek bir oda, satın 
aldıkları hayvanlarına ilave bir ahır ya da yapı yapamamaktadırlar. Kış ayından 
çıktığımız bugünlerde mevsimsel bakım ve onarımını dahi yapamayan kısacası evine 
bir çivi bile çakamayan yurttaşlarımız, mağdur durumdadırlar ve bu sorunlarına acil 
çözüm beklemektedirler. 

SORU 1: 

Şarkikaraağaç İlçemizdeki Yerel Seçimlerden bir gün önce İsparta'da bulunan 
ve yetkisi dahilinde bulunmayan bir konuda yıkımları askıya aldırtan Sayın Bakan 
Veysel Eroğlu'nun bu sözü bölge halkınca olumlu ve umut verici olarak karşılanmıştır 
ancak sonuç belirsizdir. Sayın Bakan'ın yıkımın ertelenmesi hakkındaki sözü ne 
kadar geçerli olacaktır? Bu askı kararı seçime yönelik bir çalışma olarak mı 
kalacaktır? Yurttaşlarımızın mağduriyetine bir çözüm bulunmadan belli bir zaman 
sonra yıkımlar kaldığı yerden devam mı edecektir? 

SORU 2: 

Göl civarında yaşayan yurttaşlarımız yıkımlarla evlerini kaybedeceklerdir hatta 
şimdiye kadar evsiz kalan aileler vardır. Gölü korumak önemli ve gereklidir ancak 
gölü korurken insanları evsiz yurtsuz bırakmak ve hiçbir yol göstermemek de sosyal 
devlet anlayışına terstir. Bakanlık olarak bu yıkımlar hakkında ne yapmayı yani 
mağdur olan ve olacak olan ailelere nasıl bir çalışma ile yardım etmeyi 
düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 

Kıyı Kanuna göre göl kenar çizgisine 5 bin metreye kadar olan bölümde çeşitli 
sebeplerden hasar görmüş evini dahi onaramayan ve bunun sonucu oldukça zorda 
kalan yurttaşımızın problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Biran önce kalıcı 
çözüm bekleyen halkımıza kış hazırlığında evlerinin, ahırının hasarının onarımı için 
kesin çözüme kadar onarım izni verilerek geçici bir çözüm getirmeyi düşünür 
müsünüz? Bu konuda yeni bir düzenlemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu çalışmalar nelerdir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/1284 
Konu : İsparta Milletvekili 24/7/2009 

Mevlüt ÇOŞKUNER'in 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 23.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14159/30750 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili Mevlüt ÇOŞKUNER'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 
7/8516 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: - Cevap Yazısı _ . 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN 
MEVLÜT ÇOŞKUNER'İN T.B.M.M. 7/8516 ESAS 

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 
Eğirdir Gölü kenarındaki 178 yerleşim birimi için gölü koruma amacıyla yıkım kararı 

verilmiş hatta geçtiğimiz günlerde de bu bölgelerde bazı yıkımlar gerçekleştirilmiştir. 6 
Haziran günü Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU'nun yetkisi dahilinde 
olmamasına rağmen ertelenen Şarkikaraağaç Yerel Seçimleri öncesi İsparta'da bulunduğu sırada 
sözlü talimatıyla yıkımlar askıya alınmışür. 

Ayrıca, göl kenar çizgisine 5 bin metreye kadar olan bölümlere inşaat izni 
verilmemesinden dolayı da burada yaşayan yurttaşlarımız büyük sıkıntı 
yaşamaktadırlar. Şöyle ki; göl sakinleri evlendirdikleri çocuklarına ek bir oda, satın aldıkları 
hayvanlarına ilave bir ahır ya da yapı yapamamaktadırlar. Kış ayından çıktığımız 
bugünlerde mevsimsel bakım ve onarımını dahi yapamayan kısacası evine bir çivi bile 
çakamayan yurttaşlarımız, mağdur durumdadırlar ve bu sorunlarına acil çözüm 
beklemektedirler. 

1) Şarkikaraağaç İlçemizdeki Yerel Seçimlerden bir gün önce İsparta'da bulunan ve yetkisi 
dahilinde bulunmayan bir konuda yıkımları askıya aldırtan Sayın Bakan Veysel EROĞLU'nun 
bu sözü bölge halkınca olumlu ve umut verici olarak karşılanmıştır ancak sonuç belirsizdir. 
Sayın Bakan'ın yıkımın ertelenmesi hakkındaki sözü ne kadar geçerli olacaktır? Bu askı 
kararı seçime yönelik bir çalışma olarak mı kalacaktır? Yurttaşlarımızın mağduriyetine bir 
çözüm bulunmadan belli bir zaman sonra yıkımlar kaldığı yerden devam mı edecektir? 
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2) Göl civarında yaşayan yurttaşlarımız yıkımlarla evlerini kaybedeceklerdir hatta şimdiye 
kadar evsiz kalan aileler vardır. Gölü korumak önemli ve gereklidir ancak gölü korurken 
insanları evsiz yurtsuz bırakmak ve hiçbir yol göstermemek de sosyal devlet anlayışına terstir. 
Bakanlık olarak bu yıkımlar hakkında ne yapmayı yani mağdur olan ve olacak olan 
ailelere nasıl bir çalışma ile yardım etmeyi düşünüyorsunuz? 

3) Kıyı Kanuna göre göl kenar çizgisine 5 bin metreye kadar olan bölümde çeşitli 
sebeplerden hasar görmüş evini dahi onaramayan ve bunun sonucu oldukça zorda kalan 
yurttaşımızın problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Biran önce kalıcı çözüm bekleyen 
halkımıza kış hazırlığında evlerinin, ahırının hasarının onarımı için kesin çözüme kadar 
onarım izni verilerek geçici bir çözüm getirmeyi düşünür müsünüz? Bu konuda yeni bir 
düzenlemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu çalışmalar nelerdir? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere, T.C. Anayasası'nın 43. maddesinde; " Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, 
deniz ve göllerin kıyılarım çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı 
gözetilir. Kıyılarla, sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden 
yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, 
deniz ile baraj gölleri de dahil ülkenin tüm tabii ve suni göllerinde ve ilgili Yönetmeliğe ek 
listede yer alan akarsularda kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması zorunludur. 

3621/3830 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, Tanımlara ilişkin 
4. maddesinde, tabi ve suni göllerde, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce belirlenen maksimum 
su kotunun kıyı çizgisini belirleyeceğine ilişkin hükme yer verilmiştir. 

3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu, kıyılarla birlikte, kıyıların devamı niteliğinde bulunan 
sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerinin gözetilerek koruma ve toplum yararına açık 
kullanım esaslarım tespit etmek amacını taşımaktadır. Bu alanlarda, söz konusu Kanun uyarınca 
yapılanmaya izin verilmekte, ancak Kanuna aykırı uygulamalar için ilgili idaresince cezai 
müeyyideler uygulanması mevzuat gereğidir. İlgili idareler bu alanları sürekli kontrol altında 
tutmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. 

Ayrıca, Eğirdir gölü çevresindeki yerleşimler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yürütülen Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup, anılan 
Yönetmelik kapsamında da yapılaşmalar kısıtlanmaktadır. 

İnsan yaşamında çok önemli bir yeri olan su kaynaklarının çeşitli nedenlerle kirlendiği 
bilinmektedir. Nüfus artışı hızlı plansız yapılanma, evsel ve kentsel atıklar, saniyeleşme, tarım 
ilaçlan bu kirliliğin başlıca sebepleridir. Söz konusu sebeplerin etkilerini en aza indirgemek 
doğanın korunması ve kullanım dengelerinin bozulmaması için su kaynaklarının ve havzalarının 
korunması gerekmektedir. 

Bu nedenle, koruma, kamu yararı, meşruiyet gibi temel ve vazgeçilmez kavramlarla 
bağdaşık ve yasalara uygun uygulama yapılmasına yönelik bir toplum bilinci oluşturulması, 
ileride telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşılmaması ve bu alanların bozulmadan gelecek 
nesillere aktarılması için, kısa vadeli ve kişiselleştirilen çözüm önerileri yadsınarak, 
yapılaşmaların ilgili tüm mevzuat uyarınca bilimsel, teknik kurallar çerçevesinde kontrol 
edilmesi ve ilgili idaresince yasal gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, konu hakkında ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca konuya ilişkin mevzuat 
çerçevesinde uygulama yapılması gerekmekte olup, Bakanlığımızca bu aşamada yapılacak 
herhangi bir işlem bulunmamaktadır 
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255.- Antalya Milletvekili Tayfur Sümer'in, Beydağları Sahil Millî Parkındaki uygulamalara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8517) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ı 

Antalya'nın Kemer İlçesi, ülkemizin en önemli tarihi ve turistik güzellikleri içeren 
bir bölgedir. Kemer'de yer alan çok sayıda 5 yıldızlı tesis, turistlere hizmet sunmaktadır. 
Bu bölgede yöre halkının faydalandığı plaj ve yeşil alan sayısı ise oldukça sınırlıdır. 
Bunların en önemlisi "Beydağları Sahil Milli Parkı" sınırları içerisinde yer alan 
Kındılçeşme ve Göynük yöreleridir. 
SORU 1 : "Beydağları Sahil Milli Parkı'nın Kındılçeşme yöresindeki kısmı. Milli Park 
statüsünden çıkarılmış mıdır? Bu bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceği 
söylentileri basında yer almaktadır. Bunlar doğru mudur? 

SORU 2 : Kındılçeşme'deki milli parkın etrafına büyük taşlardan çitler.yapılmakta mıdır? 
Eğer yapılıyorsa bunun amacı nedir? Yöre halkının bu parka girişine izin verilmekte 
midir? 
SORU 3 : Bu bölgede yer alan çadırlı kamp alanının, kamp alanına çevrilmesi ve oradan 
da günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya izin verilmesi, milli parkların yaşamına 
hangi olumlu katkıları sağlayacaktır? 
SORU 4 : Milli parklardaki kamp alanlarında en fazla 3 yataklı bungalovv tipi yapıların 
inşasına izin verilmektedir. Bu bölgede daha kapsamlı ve daha büyük yapılar yapılacak 
mıdır? Yapılacaksa kaç m2kapalı alan yapımı düşünülmektedir? Bunun için kaç ağaç 
kesilecektir? 
SORU 5 : Buradaki çadırlı kamp alanının işletmesi size mi aittir? Yoksa burayı ihaleye 
çıkararak özel sektöre mi devrettiniz? Bu kamp alanı işletmesi özel sektöre 
devredildiyse, buradaki hizmetin kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz? Bu devir işlemi. Milli 
Parklar Yasası'na uygun mudur? Uygunsa hangi maddesine göre bu işlem 
yapılmaktadır? Burada doğaya verilecek en ufak bir zararın geri dönüşünün olmadığı 
açıktır. Bu konuda Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.O.O0.0O/61O.01 -408 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

41 1 o 13/7/2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A . 

i lg i : T B M M ' n i n 23 .06 .2O09 tarihli ve A.O1.O.GNS.O.10.OO.O2—14177 sayıl ı yazıs ı . 

t lg i yaz ı e k i n d e a l ınan , An ta lya Mil le tveki l i Tayfur S Ü N E R ' in 7 /8517 e sas n o h 
yazı l ı so ru öne rges i Bakan l ı ğ ımızca ince lenmiş o lup , cevab i y a z ı m ı z ilişikti 
gönde r i lmek ted i r . 

A r z ede r im . 

E K C e v a b i yazı 
Prof. D r . Veyse l E R O Ğ L U 

B a k a n 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TAYFUR SÜNER' İN 
7/8517 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. "Beydağlan Sahil Milli Parkı' nın Kındılçeşme yöresindeki kısmı, Milli Park 
statüsünden çıkarılmış mıdır? Bu bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı' na devredileceği 
söylentisi basında yer almaktadır? Bunlar doğru mudur? 

SORU 2. Kındılçeşme' deki milli parkın etrafına büyük taşlardan çitler yapılmış mıdır? 
Eğer yapıldıysa bunun amacı nedir? Yöre halkının bu parka girişine izin verilmekte midir? 

SORU 3. Bu bölgede yer alan çadırlı kamp alanının, kamp alanına çevrilmesi ve 
oradan da günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya izin verilmesi, milli parkların yaşamına 
hangi olumlu katkıları olacaktır? 

SORU 4. Milli Parklardaki kamp alanlarında en fazla 3 yataklı bungalov/ tipi yapıların 
inşasına izin verilmektedir. Bu bölgede daha kapsamlı ve daha büyük yapılar yapılacak mıdır? 
Yapılacaksa kaç m2 kapalı alan yapımı düşünülmektedir? Bunun için kaç ağaç kesilecektir? 

CEVAP 1, 2, 3, 4. Milli Parkın mevcut Gelişim Planında; bahse konu alan, sadece tek 
katlı kır evi yapılmasına imkan sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Ormanların yok edilmesi 
söz konusu olmayıp, aksine orman yapısı ve ağaç dokusunun olduğu gibi korunması esas 
alınmıştır. İşletmeciye verilen Kındılçeşme kamp alam, etrafına taş ile ihata yapılması alanın 
sınırlandırılması maksadıyla uygun görülmüştür. Ayrıca vatandaşlarımıza kapatılması gibi bir 
durum da söz konusu değildir. 

Kındılçeşme Çadırlı Kamp ve Günübirlik Alam, planda belirtilen düzenlemelerin 
tamamlanmasından sonra, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. Alanın milli 
park statüsünden çıkartılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceği iddiaları doğru 
değildir. 

SORU 5. Buradaki çadırlı kamp alanının işletmesi size mi aittir? Yoksa burayı ihaleye 
çıkartarak özel sektöre mi devrettiniz? Bu kamp alanı işletmesi özel sektöre devredildiyse, 
buradaki hizmetin kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz? Bu devir işlemi, Milli Parklar Yasa' sına 
uygun mudur? Uygunsa hangi maddesine göre bu işlem yapılmaktadır? Burada doğaya 
verilecek en ufak bir zararın geri dönüşünün olmadığı açıktır. Bu konuda Bakanlığınızın aldığı 
önlemler nelerdir? 

CEVAP 5. Kamp Alam İşletmeciliği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, 
2004 yılında kiraya verilmiş olup, 24 Mart 2004 tarihli sözleşmede milli parktaki kaynak 
değerlerinin ve mevcut bitki örtüsünün korunmasına yönelik hükümler ile doğayı tahrip 
edebilecek uygulamaların önüne geçilmiştir. Söz konusu alanın ekolojik, ekonomik ve estetik 
fonksiyonlarını da gözetecek şekilde planlanması ve planda önerilen tematik düzenlemelerin 
idaremizce belirlenecek ilke ve esaslar çerçevesinde projelendirilmesi, mevcut sözleşme 
hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımızca belirlenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete 
açılması öngörülmüştür. Kamp Alanında, işletmeci tarafından yapılan faaliyetlerin kontrolü 
Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
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256.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Üçkuyulardaki TOKİ 
konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/8520) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın R.Tayyip Erdoğan taratrfKÎ-an Anayasanın 98 
ve iç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplanpırılnTasını arz edprîT 
16.06.2009 

Diyarbakır Üçkuyular mevkiinde inşa edilen TOKİ'ye ait konutlar, alt yapı 
hizmetleri tamamlanmadan seçim öncesi alelacele açılışı yapılarak vatandaşlara 
teslim edilmiştir. Ancak suyu, kanalizasyonu, okulu, sağlık ocağı, karakolu 
olmayan bu toplu konutlarda vatandaşlar ilkel koşullarda yaşamaya mecbur ve 
mahkum edilmişlerdir. 

Bu vesileyle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği doğmuştur. 

1- Diyarbakır Üçkuyular TOKİ inşaatının su ve kanalizasyon alt yapısı 
tamamlanmadan vatandaşlara teslim edilmesinin gerekçesi nedir? 

2- Alt yapıyı tamamlamayan, eksik ve yetersiz malzeme kullanarak vatandaşları 
ve devleti zarara uğratanlar hakkında ne tür işlemler yapılmıştır. 

3- Vatandaşların su, kanalizasyon, karakol, sağlık ocağı, okul hizmetlerinden tam 
olarak yararlanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? 

4 - Vatandaşların mağduriyetlerinin her geçen gün arttığı da gözetilerek 
Diyarbakır Üçkuyular TOKİ için özel bir çalışmanız var mıdır? 

î 4 TEM 2 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/454 
Konu :Soru önergesi 

İLGİ :25/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8520-14252/30936 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sn. Selahattin DEMÎRTAŞ'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8520 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Soru Önergesi Cevabı 

Devlet B 
Başbakan 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8520 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Diyarbakır Üçkuyular mevkiinde inşa edilen TOKİ'ye ait konutlar, altyapı 
hizmetleri tamamlanmadan seçim öncesi alelacele açılışı yapılarak, 
vatandaşlara teslim edilmiştir. Ancak, suyu, kanalizasyonu, okulu, sağlık 
ocağı, karakolu olmayan bu toplu konutlarda vatandaşlar ilkel koşullarda 
yaşamaya mecbur ve mahkum edilmişlerdir. 
Bu vesileyle, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gereği doğmuştur. 
Diyarbakır Üçkuyular TOKİ inşaatının su ve kanalizasyon altyapısı 
tamamlanmadan vatandaşlara teslim edilmesinin gerekçesi nedir? 
Altyapıyı tamamlamayan, eksik ve yetersiz malzeme kullanarak, 
vatandaşları ve devleti zarara uğratanlar hakkında ne tür işlemler 
yapılmıştır. 
Vatandaşların su, kanalizasyon, karakol, sağlık ocağı, okul hizmetlerinden 
tam olarak yararlanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? 
Vatandaşların mağduriyetlerinin her geçen gün arttığı da gözetilerek, 
Diyarbakır Üçkuyular TOKİ için özel bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalandır. 

Bu doğrultuda, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlannda 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyannca, TOKİ tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşlann konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. 

Sözkomısu konut seferberliği çerçevesinde, TOKİ tarafından Diyarbakır ili 
Yenişehir ilçesi, Üçkuyular mevkiinde yaptmlan 2.724 adet konut, sosyal 
donatılar (kreş, 40 derslikli ilköğretim okulu, 40 derslikli lise, 4 adet spor salonu, 
ticaret merkezi, sağlık ocağı, karakol, cami) ile 400 yataklı hastane inşaatlarının 
Geçici Kabulleri onaylanmış, Yapı Kullanma İzin Belgeleri (iskan) alınmış, 
konutlar ve sosyal donatılar teslim edilmeye başlanılmıştır. 
Yine Üçkuyular bölgesinde iki farklı ihale ile bölgenin adaiçi ve genel altyapı 
işleri yaptınlarak, iş, geçici ve kesin kabul aşamasına getirilmiştir. Bu iki ihale ile 
bir yandan Üçkuyular bölgesinin altyapı ihtiyacının (yol, kanalizasyon, içmesuyu, 
yağmursuyu, spor alanlan, peyzaj) karşılanması sağlanırken, diğer taraftan da 
bölgeye bağlantısı bulunmayan içmesuyu hattının ve 5.000 m31uk deponun 
yapımı ile yine bölgeye bağlantısı bulunmayan kanalizasyon hattı için yaklaşık 
11.000 m uzunluğunda 1.000 mmlik pis su hattının yapımı gerçekleşmiştir. 
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Bölgenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere Girişimciler tnş. San. Tic.Ltd.Şti. 
taahhüdünde devam eden "Diyarbakır Üçkuyular Toplu Konut Alanı Ve 400 
Yataklı Hastane Genel Altyapı İnşaatı" ile Ensar tnş. Tic. Ltd. Şti. & Murat 
Ölmez tş Ortaklığı taahhüdünde "Diyarbakır Üçkuyular Toplu Konut Alam ve 
400 Yataklı Hastane Genel Altyapı İnşaatları" işleri henüz geçici kabulü 
aşamasındadır. 

Sözkonusu işler tamamlanma aşamasına geldiğinde, daha önce üstyapı 
yüklenicilerince tamamlanan konutlar hak sahiplerinin daha fazla mağdur 
olmaması için teslim edilmeye başlanmış ve şebekeye su verilmesi istenmiştir. 

Ancak, su talebi ile ilgili olarak DİSKİ'nin, su deposuna, ihale kapsamında ve 
projede olmayan yalıtım ve 10 km'lik kanalizasyon hattına 800 m daha uzatma 
(daha önce yine projede olamamasına rağmen hat yaklaşık 3 km daha DİSKİ'nin 
talebi üzerine uzatılmıştır) talep etmesi nedeniyle, bu talepler sonuçlanıncaya 
kadar DlSKİ tarafından hatta su verilmemiştir. Programda, konut teslimiyle eş 
zamanlı verilmesi düşünülen suyun, DİSKİ'nin ilave talepleri doğrultusunda 
verilememesi nedeniyle hak sahiplerinin mağdur olmaması için blokların bodrum 
katlarındaki su depolarına tankerlerle su taşınması suretiyle su problemi 
çözülmeye çalışılmışta. DİSKİ'nin bahse konu ilave taleplerinin, İdare tarafından 
tamamlattırılmasını takiben 15.06.2009 tarihi itibarıyla temiz su şebekesine su 
verilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, Diyarbakır Üçkuyular Toplu Konut 
Uygulaması çerçevesinde, suyla ilgili halihazırda kullanımda bir sıkıntı sözkonusu 
değildir. 

Diğer taraftan, anılan Proje kapsamında, kanalizasyon kolektör hattı yapılmış 
olup, kısmi eksikleri olmasına rağmen kullanıma engel bir durum 

\bulunmamaktadır. Hak sahipleri konutlara taşındıkları tarihten itibaren 
kanalizasyon hattında problem yaşamamışlardır. Kanalizasyon hattı, ihale 
aşamasında 8km olarak planlanmış, ancak, yapım aşamasında Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğünün iki farklı zaman dilimindeki 
talepleri doğrultusunda 3,08 km ilave edilerek, toplamda 11 km hat yapılmıştır. 

Sözkonusu işler sırasıyla geçici ve kesin kabul aşamasında olduğundan, takdir 
edileceği üzere, işletme aşamasında problemler yaşanabilmektedir. Ancak, ortaya 
çıkan bu problemlerin giderilmesi için gerekli talimatlar TOKİ tarafından 
ivedilikle müteahhit ve müşavir firmalara verilmekte ve gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Nitelikli ve erişilebilir konut üretiminin desteklenmesi amacıyla TOKl tarafından 
yürütülen uygulamalarla ilgili olarak, konutların denetimi ve teslim sonrası eksik 
ve kusurlu imalatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi 
hususu, TOKİ ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

TOKİ'nin yapım işlerinde kullanılan tüm malzemeler şartnamesine, mahal 
listesine ve TSE'ye uygundur. Diğer bir ifadeyle, TOKİ inşaatlarında; 
yüklenicilerle akdedilen sözleşme eki mahal listelerinde belirtilen, İdarece onaylı, 
TSE standartlarında inşaat ve tesisat malzemeleri kullanılmakta olup, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının birim fiyat tariflerine göre uygulama yapılmaktadır. 
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TOKİ tarafından yüklenici firmalara yaptırılan konutların denetimi, müşavir 
firmalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri aracılığı ile sağlanmaktadır. 

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testleri yapmakta ve 
yüklenici firmaların hakediş ödemelerini de bu çerçevede gerçekleştirmektedir. 

İşin Geçici Kabul işlemi tamamlandıktan sonra konutlar hak sahiplerine teslim 
edilmektedir. Bahse konu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 
ilgili maddeleri gereğince teminat süresi içerisinde ortaya çıkan eksik ve kusurlu 
imalatlara yönelik şikayetlerin giderilmesi tamamen yüklenciye aittir. 

TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı tüm konut uygulamalarında, hak sahiplerinin 
gerek uygulama aşamasında ve gerekse konutların tesliminden sonra muhtelif 
nedenlerle ortaya çıkan şikayetleri de, yine İdarenin ilgili birimleri ve teknik 
ekipleri tarafından değerlendirilerek, İdare talimatı doğrultusunda sözleşme 
hükümleri çerçevesinde yüklenici firmalarca giderilmektedir. 

Bu çerçevede, Geçici Kabulü sonuçlandırılmış toplu konut uygulamalarında, 
konutların tesliminden sonra yüklenici hatası ile gizli imalat ayıplarından 
kaynaklanan ve müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan eksik ve kusurlar 
sebebiyle, hak sahiplerince gerek e-mail, gerek telefon, gerekse de evrak yolu ile 
İdareye iletilen şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak; şikayetler yerinde tespit 
edilmekte ve proje ve sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin, müşavirlik 
elemanları gözetiminde ivedi olarak işin yüklenicisine yapımı sağlanmakta ve 
sorunların giderilmesi ve giderildiğine dair bir tutanak hazırlanarak, hak sahibine 
imzalattınlmaktadır. Ayrıca, şikayetlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve takip 
edilerek, sonuçlandırılması amacıyla İdare bünyesinde konuya ilişkin bir veri 
tabanı oluşturulmuş ve tüm şikayetler kayıt altına alınarak, takibi sağlanmıştır. 

İşin Kesin Kabul aşamasında ise bölgeye gidecek Kesin Kabul Heyeti tarafından 
hak sahipleri ile tek tek irtibata geçilmekte, şikayetler değerlendirilerek, proje ve 
sözleşme kapsamında görülen eksikliklerin giderilmesi ve sorunların 
çözümlenmesi sağlanmaktadır. 

TOKİ'nin tüm uygulamalarında olduğu gibi Diyarbakır Üçkuyular Toplu Konut 
Uygulamasında da yukarıda detayı verilen çalışmalar halihazırda devam 
etmektedir. Ayrıca, işin Kesin Kabulü aşamasında farklı şikayetlerin ortaya 
çıkması durumunda da, şikayetler Kesin Kabul Heyetince tekrar değerlendirilerek, 
çözümü sağlanacaktır. 

Ayrıca, yüklenici firmalar, Kesin Kabul aşamasına kadar şantiye alanında sürekli 
personel bulundurarak, hak sahiplerinden gelen şikayetler doğrultusunda gerekli iş 
ve işlemleri yapmakla yükümlü bulunmaktadırlar. 
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257.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in, İzmir'in kamu harcamalarından aldığı paya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8523) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak cevaplandırması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla, 

Abdurrezzak ERTEN 
İzmir Milletvekili 

Ege Bölgesi'nde zengin tarımsal ürün ve hammadde kaynağı hinterlandı ile hem diğer bölge 
illerinin kamu harcama açıklarını kapatan hem bölge dışına kaynak transfer eden konumu ile 
İzmir'in ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğu açıktır. Ne var ki, İzmir, bölge 
insanlarının sıklıkla dile getirildiği üzere, yaptığı katkıya oranla kamu harcamalarından hak 
ettiği payı alamamaktadır. Türkiye'nin en önemli sanayi-ihracat merkezlerinden olan, sahip 
olduğu eğitimli-vasıflı işgücü ve sakinlerinin yaşam kalitesi bakımından örnek şehir niteliği 
taşıyan İzmir'e yapılan kamu yatırımlarının her geçen gün azaldığı da göze çarpan bir diğer 
önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1) 2002 yılından bu yana İzmir'in kamu gelirlerine katkısı ve kamu harcamalarından 
aldığı pay niceliksel veriler ışığında ne kadardır? Azalma trendinin söz konusu olduğu 
önkabulü ile, yıllar içindeki bu değişimin altında nasıl bir rasyonel temel yatmaktadır? 
Ülke ekonomisine yapılan katkıdaki artışın iktisadi kaynaklardan yararlanmadaki 
azalış ile tamamlanmasının ifadesi olan ters orantı tarafınızca nasıl yorumlanmaktadır? 

2) Kamu yatırımlarına yönelik ayrılan ödenekler incelendiğinde, yine 2002 yılından 
bugüne uzanan süreçte, Büyükşehirlere ayrılan paylara bakıldığında İstanbul ve 
Ankara'nın paylarında oransal bir artış yakalanırken, İzmir'e ayrılan payda bir düşüş 
söz konusu olduğu bilgisinde doğruluk payı var mıdır? Şayet varsa, bu açık 
farklılaşmaya ilişkin rakamsal verilerin açıklanması mümkün müdür? Böylesi bir 
ayrıma maruz kalmasında, İzmir'e 'gavur' muamelesi yapılmasının payı var mıdır? 

3) Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paya ilişkin kıstas nüfus, yüzölçümü, kırsal-
kentsel alan ayrışımı, il gelişmişlik endeksi gibi ölçütlerden hangisi ile örtüşmektedir? 
Bu anılan kriterler özelinde iller arasında sıklıkla üçüncü sırada yerini alan İzmir'in 
İller Bankası'ndan aldığı payın bu kriterlerden bağımsız biçimde görece adaletsiz bir 
gelir dağılımına sahne olduğu doğru mudur? Yeni teşvik paketi çerçevesinde 
kalkınmış iller kategorisinde değerlendirilen ve bu doğrultuda da İller Bankası 'ndan 
aldığı pay düşürülen İzmir'in bu kategoride değerlendirilmesinde - 'muhalif 
duruşundan hareketle- herhangi bir ideolojik tercihin payı var mıdır? 

4) IMF'ten gelen talepler doğrultusunda, belediyelere aktarılan payların azaltılacağı 
bilgisinde doğruluk payı var mıdır? Bunun akında, 29 Mart yerel seçimleri için 
yürütülen, seçimlere dek izlenmekte olan sıkı maliye politikasında gevşemeye yol 
açan seçim ekonomisi uygulamalarının etkisi var mıdır? Global krizden çıkış yolunun 

Keynesyen politikalara dönüşü zorunlu kıldığı düşüncesinin global ölçekte kabul 
gördüğü bugünlerde maliye politikalarını tekrar sıkılaştırmanm resesyondan çıkışı 
zora sokacağı ve iktisadi kötüleşmeyi beraberinde getireceği göz ardı mı edilmektedir? 
Emlak Vergisi tahsilatında yaşanması beklenen düşüşlerin de bu hususla beraber 
düşünüldüğünde yerel yönetimleri zora sokacağı tezi tarafınızca nasıl 
değerlendirilmektedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü «• 

Sayı : B.07.0.MGM.0.28/610 08.07.2ÜU 9 * 8 S i O 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlıktan alınan 26.06.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-154-17/2862 sayılı 
yazı. 

İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Abdurrezzak ERTEN'in Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına 
sunulan 8523 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak tanzim 
edilen cevaplarımız aşağıda belirtilmektedir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Maliye Bakanlığından aldığı, genel bütçe vergi 
gelirleri toplam payı; 2002 yılında 131.180.388,81-TL iken 2008 yılı sonu itibariyle % 494 
oranında bir artışla 694.473.518,22-TL'ye ulaşmıştır. Genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları 
toplam pay itibariyle 2002 - 2008 dönemi arasında oransal artışlar; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde % 301 ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde % 202 olmuştur. Rakamlardan 
anlaşılacağı üzere, sadece İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin değil, İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin de 2002 - 2008 döneminde genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 
aldığı paylarda sürekli bir artış söz konusudur. İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelirlerindeki 
bu oransal artış oranı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin gelirlerindeki artıştan 
daha yüksektir. 

2009 yılının ilk altı ayında İzmir İlinin genel bütçe vergi gelirlerine katkısı 
7.809.176.226,19-TL iken, aynı dönem için İstanbul İlinin genel bütçe vergi gelirlerine katkısı 
34.197.223.182,55-TL, Ankara İlinin genel bütçe vergi gelirlerine katkısı ise 
9.854.662.640,57-TL olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk altı ayının sonunda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından 422.580.573,55-TL pay 
alırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.618.831.496,78-TL ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 519.672.623,42-TL pay almışlardır. Belediyelerin, il sınırları içinde toplanan genel 
bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı oransal olarak; İzmir Büyükşehir Belediyesi için 
% 5,4 iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için % 4,7 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi için 
% 5,2 dir. 

5779 sayılı İl öze l İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun hükmüne göre Maliye Bakanlığınca, büyükşehir belediye sınırlan 
içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 5'inin; % 70' i doğrudan ilgili 
büyükşehir belediyelerine aktarılmaktadır. Kalan % 30'luk kısım ise büyükşehir belediyeleri 
arasında nüfus esasına göre dağıtılmaktadır. 

Ayrıca İller Bankasınca, büyükşehir ilçe belediyeleri için hesaplanan tutarın % 30'u 
büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılmaktadır. 

Belediyelere aktarılan payların azaltılması yönünde alınmış bir karar ya da hukuki 
düzenleme bulunmamaktadır. Aksine, 26.05.2009 tarihli ve 27239 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2009/15020 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile; 2009 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz 
ve Ağustos aylannda, büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek 
paylar için yapılacak kesinti oranlannın yüzde sıfır olarak uygulanması hüküm altına 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. (VAjL C-^\ . \ \ W*s*«v V-. 
Mehmet ŞİMŞEK 

Maliye Bakam 
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258.- Gaziantep Milletvekili AkifEkici 'nin, Sacır Deresi 'ndeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre 
ve Orman Bakanı VeyselEroğlu'nun cevabı (7/8537) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 15.06.2009 

Saygılarımla. 

il 
/Ak i t fEKİCİ 

Gaziantep Mi l letveki l i 
Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin ivme kazanmasıyla birlikte büyük kentlerin en 

önemli sorunlarından biri haline gelen atıksu problemi Gaziantep'te de ciddi çevre 
sorunlarına neden olmaktadır. Akarsu yataklarını ve yer altı sularını kirleten, 
sulamada kullanılması nedeniyle toprağı verimsizleştiren atık "sular; tarımı, insan ve 
çevre sağlığını, doğal hayatı tehdit etmekte, onarılması güç zararlara yol açmaktadır. 

Bu anlamda, 1999 yılında faaliyete geçen. GASKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin 
Gaziantep'in atıksu sorununu çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir, özell ikle, 1. 
Kayacık Barajı'nı besleyen ve tarımsal sulamada kullanılan Sacır Deresi'ne Yeşildere 
Beldesi ve Oğuzeli ilçesi'nin evsel atık sularının doğrudan verilmesi insan ve toplum 
sağlığı açısından ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Yaşanan sorunun aciliyeti, yarattığı 
tahribatın büyüklüğü, insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu tehdit boyutu 
ortadayken, yetkililerce gerekli önlemlerin alınmaması, düşündürücüdür. 

Konuyla ilgili olarak; 
1. Sacır deresine toplam kaç sanayi kuruluşu ve yerleşim biriminin atıkları 

verilmektedir? Bu yerleşim birimlerinin nüfusu nedir? Bu derede ortaya çıkan 
kirliliğin saptanması için yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçlan nelerdir? 

2. Söz konusu dere ile ne kadarlık tarım arazisi sulanmaktadır? Bu alanda toprak 
kirliliği ve verim düşüklüğü konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Boyutları 
nelerdir? Buradan elde edilen ürünlerin sağlıklı olup olmadığı konusunda 
yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir? Böyle bir çalışma yoksa bu 
insan ve toplum sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum mudur? 

3. Söz konusu atıkların yer altı suları üzerindeki etkisine ilişkin yapılan bir 
çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir? 

4. Sanayi ve ev artıklarıyla kirlenen Sacır Deresi üzerinde bir arıtma tesisi 
kurulması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu projenin maliyeti nedir? 
Projenin başlama ve bitiş süresi ne olacaktır? 

5. Suriye sınırına kadar uzanan Sacır Deresi'nin suyunun kullanılmaması, 
kullanıldığı takdirde yol açacağı zararlara ilişkin bölge halkını bilinçlendirmeye 
yönelik ne tür tedbirler alınmıştır? - -

6. Evsel atıkların Sacır deresine verilmesi ve havaların ısınması ile birlikte 
bölgede baş gösteren sivrisinek probleminin çözümüne yönelik ne tür önlemler 
alınmıştır? 
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CımMOniM^, T" f 
•atank|ı 

Q J § ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
^9İ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-431 30/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

44362 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 25.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ' nin 7/8537 esas no' lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

: Dr. VeysehErfOĞLU Prof. 
Bakan 

EK 
Cevabi yazı 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN AKİF EKİCİ» NİN 
7/8537 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
SORU 1. Sacır deresine toplam kaç sanayi kuruluşu ve yerleşim biriminin atıkları 

verilmektedir? Bu yerleşim birimlerinin nüfusu nedir? Bu derede ortaya çıkan kirliliğin 
saptanması için yapılan bir çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir? 

CEVAP 1. Gaziantep İlinde, dört bölgeden oluşan Organize Sanayi Bölgesi olup, 
arıtma tesisleri mevcuttur. Dolayısıyla Sacır Deresi boyunca Sanayi kuruluşu 
bulunmamaktadır. 

Gaziantep' Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (GASKİ) tarafından, Dere boyunca 
mutad noktalardan alınan numuneler neticesinde, Yeşildere Beldesine kadar kirlilik 
gözlenmediği belirtilmektedir. Ancak hiçbir arıtıma tabi olmayan Yeşildere Beldesinin evsel 
atıksulannın karışması ile kirlenen ve Sacır Deresinin birkaç km aşağısında yer alan Oğuzeli 
İlçesine ait evsel atıksulann da karışması ile kirlilik oranının biraz daha arttığı, GASKİ' nin 
yapmış olduğu analizlerden anlaşılmaktadır. 

SORU 2. Söz konusu dere ile ne kadarlık tarım arazisi sulanmaktadır? Bu alanda 
toprak kirliliği ve verim düşüklüğü konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Boyutları 
nelerdir? Buradan elde edilen ürünlerin sağlıklı olup olmadığı konusunda yapılan bir çalışma 
var mıdır? Sonuçları nelerdir? Böyle bir çalışma yoksa bu insan ve toplum sağlığı açısından 
kabul edilebilir bir durum mudur? 

CEVAP 2. DSİ Genel Müdürlüğümüzce; Gaziantep Merkez Alleben Göleti ve 
Sulaması: Bayramlı Regülatörü ile kontrol edilerek toplam 4.730 ha alanın cazibe ile 
sulanması planlanmıştır. Bayramlı Regülatöründe alınan suyun, 693 hektarlık kısmı 2009 yılı 
sonunda sulanabilir hale getirilecektir. Kalan 4.037 hektarlık alanın sulanması için ise 
07.02.2008 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. 

GAP Kayacık Projesi: Aynifar Deresi üzerinde, inşa edilen Kayacık Barajında 
depolanan 128,3 milyon m3 su ile Sacir suyu üzerinde yapılması planlanan Doğanpınar 
Barajında depolanacak 153 milyon m3 sudan toplam 20 000 hektarlık alanın sulanması hedef 
alınmıştır. Kayacık Barajı ikmal edilmiş olup, devam eden Kayacık sulaması inşaatında 
5.100 hektarlık alan sulamaya açılmıştır. Sacır deresi üzerinde bulunan Gündoğan Regülatörü 
inşaatı 2007 yılı sonunda tamamlanmış ve 2008 yılında işletmeye açılmıştır. Gelen suyun 
kirlilik durumunu ortaya koymak maksadıyla; değişik noktalarda numuneler alınmakta olup, 
yapılan ölçüm neticelerine göre sulama suyu kalitesi C2S1 ile C3S1 arasında değişmektedir. 

Ayrıca, toprağın verimliliğine ilişkin hususlar; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının yetki 
ve sorumluluğundadır. 

SORU 3. Söz konusu atıkların yer altı suları üzerindeki etkisine ilişkin yapılan bir 
çalışma var mıdır? Sonuçları nelerdir? 

CEVAP 3. Sacır Suyu akımlarının yeraltı suyu kirlenmesine ilişkin olarak; rapora 
bağlanmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

SORU 4. Sanayi ve ev artıklarıyla kirlenen Sacır Deresi üzerinde bir arıtma tesisi 
kurulması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu projenin maliyeti nedir? Projenin 
başlama ve bitiş süresi ne olacaktır? 

CEVAP 4. Evsel atıksulannı Sacır Deresine veren, Yeşildere Beldesi ve Oğuzeli 
İlçesinin evsel atıksulannı arıtmak üzere; Oğuzeli'nin çıkışına yapılacak olan evsel atıksu 
arıtma tesisi yapımına GASKİ Genel Müdürlüğünce başlanmıştır. Söz konusu arıtma tesisine 
ilişkin; İhale makamı, Belediye Başkanlığı olması sebebiyle; Projeye ilişkin bilgilerin ilgili 
Belediyeden alınmalıdır. 

SORU 5. Suriye sınırına kadar uzanan Sacır Deresinin suyunun kullanılmaması, 
kullanıldığı takdirde yol açacağı zararlara ilişkin bölge halkını bilinçlendirmeye yönelik ne 
tür tedbirler alınmıştır? 

CEVAP 5. Sacır Deresi'nin suyunun kullanılmaması için, 24.04.2009 tarihinde 
Gaziantep Valisi Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunda; "Pissu 
kanalizasyonu kanal bacalarım ve kanalları kırarak sulama yapan tarla sahipleri ve 
muhtarlarla toplantı yapılması" kararı alınmıştır. Ayrıca Sacır Deresi'nin suyunun 
kullanılmaması için, İl Sağlık Müdürlüğünce basın bülteni yayımlanmıştır. 

SORU 6. Evsel atıkların Sacır deresine verilmesi ve havaların ısınması ile birlikte 
bölgede baş gösteren sivrisinek probleminin çözümüne yönelik ne tür önlemler alınmıştır? 

CEVAP 6. Söz konusu hususlar Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır. 
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259.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, İznik Gölü 'ne yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8538) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

c^ L3 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili sorunlara çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 

kurulmuş olan Araştırma komisyonunun önerdiği önlemler, kapsamında İznik 

gölümüzle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. İznik golüyle ilgili olarak son 1 yıl içerisinde ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

3. İznik gölünün kirliliğinin önüne geçilmesi ve daha fazla kirlenmemesi için 

yapılan çalışmalar nelerdir? 

4. Bu konuda ileriye yönelik olarak planlanan çalışmalar nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-420 27/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi A "5 *7 3 /» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 25.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14211 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8538 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

r. Veysel EROĞLU Prof. Dr. 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL' İN 
7/8538 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
SORU 1. Küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili sorunlara çözüm önerilerinin tespiti 

amacıyla kurulmuş olan araştırma komisyonunun önerdiği önlemler kapsamında İznik 
Gölümüzle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir. 

SORU 2. İznik Golüyle ilgili olarak son 1 yıl içerisinde ne tür çalışmalar yapılmıştır? 
SORU 3. İznik Gölü'nün kirliliğinin önüne geçilmesi ve daha fazla kirlenmemesi için 

yapılan çalışmalar nelerdir? 
CEVAP 1, 2, 3. İznik Gölünün kirlenmesini önlemek amacıyla, Bursa ti özel idaresi 

tarafından iznik Gölü koruma havzasında bulunan; Derbent, Aydınlar, Gürle, Akharem, 
Örnekköy, Keramet ve Üreğil köylerine doğal arıtma tesisi, Paşapınar, Heceler, Dutluca, 
Gölyaka, Orhaniye, Deminşık, Drazali ve Gollüce köylerine ise biyolojik paket arıtma tesisi 
yapılmıştır. 

İznik Gölü havzasında bulunan ve atıksulannı direk veya dolaylı olarak göle 
ulaşabilecek durumda olan ve Bakanlığımızın 2005/15 sayılı İş Termin Planı Genelgesi 
kapsamında; atıksu arıtma tesislerini kurmak amacıyla; İş Termin Planlarını sunmamaları 
dolayısıyla Narlıca, Yenisölöz, Sölöz Belediye Başkanlıkları ile iznik Belediye Başkanlığına 
idari cezası uygulanmıştır. 

Çakırlı, Boyalıca ve Elbeyli Belediye Başkanlıkları ise 2017 yılına kadar atıksu arıtma 
tesisi kuracaklarına dair hazırladıkları; iş termin planlarını Bursa İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğüne sunmuşlardır. 

Ayrıca, iznik- Mustafakemalpaşa Mahallesinde kurulu bulunan Marmarabirlik SS. 
699 Sayılı iznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde oluşan evsel ve endüstriyel atıksulann 
arıtılması için kurulan fiziksel+kimyasal+ileri atıksu arıtma tesisi proje onayı Bursa il Çevre 
ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmış ve Su Ürünleri Yönetmeliğinde verilen kabul 
edilebilir değerlerin çok altında atıksu deşarjı yapıldığından deşarj izin belgesi verilmiştir. 

İznik-Kumbaşı Mevkiinde bulunan İznik Zeytin Tüccarları Toplu işyerinde oluşan 
evsel nitelikli atıksulann antılabilmesi amacıyla, kurulan atıksu arıtma tesisinin proje onayı 
Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 

İznik Gölü etrafında bulunan Orhangazi, İznik, Gemlik, Yeniköy, Yenisölöz, Sölöz, 
Çakırlı, Narlıca, Boyalıca, Elbeyli ve Umurbey Belediyeleri, Orhangazi-İznik-Gemlik 
Havzası Atıksu Arıtım ve Çöp Deponi Alanı Kurma ve işletme Birliği kurmuş ve düzenli 
deponi alam yapabilmek amacıyla Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne İş Temrin 
Planlarını sunmuşlardır. 

Tarımsal ilaçlama yapılırken kullanılan araç ve gereçlerin temizliğinin göl 
kenarlarında yapılması ile ilgili olarak, İznik Gölünün korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla, göle kıyısı olan yerleşim yerlerinden sorumlu mülki idarelerin konuyu 
hassasiyetle takip etmesi ve bu idarelere bağlı kolluk kuvvetleri tarafından, bahse konu aykırı 
durumların yerinde tespiti halinde, konuyla ilgili tutanakların, Bursa Valiliğine (İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü) iletilmesi hususunda, İznik Gölüne kıyısı olan Kaymakamlıklara 
bildirilmiştir. 

SORU 4. Bu konuda ileriye yönelik olarak planlanan çalışmalar nelerdir? 
İznik Gölü Yönetim Planı çalışmalarına esas olacak bilimsel derlemeler devam 

etmekte olup, bu çalışmalar sonucunda koruma sınırları belirlenecektir. 
Sulak alanların doğal yapısının, akılcı yöntemlerle korunmasının sağlanarak 

sürdürülebilir kullanımı esası bazında, iznik Gölü için de bir yönetim planı oluşturma 
çalışmalarının ön hazırlıkları yapılmıştır. 
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260. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Uluabat Gölü 'ne yönelik çalışmalara ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8539) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili sorunlara çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 

kurulmuş olan Araştırma komisyonunun önerdiği önlemler kapsamında Uluabat 

gölümüzle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. Uluabat golüyle ilgili olarak son 1 yıl içerisinde ne tür çalışmalar yapılmıştır? 

3. Uluabat gölünün kirliliğinin önüne geçilmesi ve daha fazla kirlenmemesi için 

yapılan çalışmalar nelerdir? 

4. Bu konuda, ileriye yönelik olarak planlanan çalışmalar nelerdir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-419 27/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 4 3 7 3 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : TBMM'nin 25.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14211 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8539 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı 

Prof. Dr/V?y3eTETlOĞLlJ 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/8539 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
SORU 1. Küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili sorunlara çözüm önerilerinin tespiti 

amacıyla kurulmuş olan araştırma komisyonunun önerdiği önlemler kapsamında Uluabat 
Gölümüzle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir. 

SORU 2. Uluabat Golüyle ilgili olarak son 1 yıl içerisinde ne tür çalışmalar 
yapılmıştır? 

CEVAP 1, 2. Söz konusu Komisyon raporunda; Uluabat Gölü'nün sorunlarına ve 
yönetim planına değinilmiş, ancak Uluabat Gölüne özel önlemler önerilmemiştir. 2003 yılında 
Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum, kuruluş, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, 
akademisyenler, vb.nin görüşleri ve önerileri alınarak hazırlanan Uluabat Gölü Sulak Alam 
Yönetim Planı, 2007 yılında yine aynı şekilde revize edilmiştir. 

Bu kapsamda; Uluabat Gölü çevresini bölgelere ayırarak sanayi ve madencilik gibi 
Göl'e etkisi fazla olabilecek işletmelerin belli alanlarda toplanması, ayrıca tarım arazisi olarak 
kullanılması sebebiyle nispeten bakir sayılabilecek bölgelerin mevcut haliyle kalması ve 
işletmelerin bu tür alanları bozmaması hedeflenmiştir. Bu amaçla genel olarak 4 bölgeye 
ayrılan Göl çevresinde sanayi ve işletmelerin yoğun olduğu Göl'ün doğu ve batı bölgeleri bu 
tür işletmeler için Bakanlığımız iznine bağlanmış olup, daha bakir durumda olan Göl'ün 
kuzey ve güneyinde kalan alanlar ise ya tamamen yapılaşmaya kapatılmış ya da sınırlı 
yapılaşmaya izin verilmiştir. 

SORU 3. Uluabat Gölünün kirliliğinin önüne geçilmesi ve daha fazla kirlenmemesi 
için yapılan çalışmalar nelerdir? 

SORU 4. Bu konuda ileriye yönelik olarak planlanan çalışmalar nelerdir? 
CEVAP 3, 4. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Uluabat Gölü Sulak Alan 

Yönetim Planı çerçevesinde; alanın korunması ve akılcı kullanımına yönelik faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesine Bakanlığımız koordinesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil 
Toplum Örgütleri ile beraber devam edilecektir. 
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261.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ekonomik değeri olan atıkların bedelsiz 
alınmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8540) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsmet B©YUKATAMAN 
Bursa Milletvekili 

24 Haziran 2007 tarih 26562 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
yönetmelikle sanayicimiz ve iş adamlarımızın ambalaj atıkları, ellerinden bedelsiz olarak 
alınmaktadır. Bu yönetmeliğe uymayanlar hakkında para cezası uygulanmaktadır. Ceza içeriğinde 
ambalaj atıklarının yönetim planına dahil olunması ve sözleşmelerin çevre il müdürlüğüne ibraz 
edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Yani sanayicilerimizden istenen ambalaj atıklarının bedelsiz 
olarak belediyenin belirlediği (belediye ile anlaşma yapmış) lisanslı firmalara vermeleri 
istenmekte, aksi takdirde 2872 sayılı çevre kanunun 20-r maddesi gereği para cezasına 
çarptırılacağı belirtilmektedir. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde ekonomik değeri olan atığın insanların ellerinden bedava 
alınması veya vermeyenlerin para cezası ile tehdit edilmesi yoktur, ilgili belediye, atıkları bu 
yönetmelik gereğince ücretsiz olarak kendi gösterdiği firmaya verilmesini talep etmektedir. Ancak 
aynı işi yapacak lisanslı diğer firmalar sanayicinin atığını bedeli karşılığı alabileceğini 
belirtmektedir. Ortada tamamen haksız rekabet vardır. Söz konusu yönetmeliğin acil olarak 
değiştirilmesi gerekmektedir. 
Buna göre: 

1- Sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın ekonomik değeri olan atıklarının ellerinden 
ücretsiz olarak alınmasını sağlayan bu yönetmeliği ne zaman değiştireceksiniz? 

2- Küresel krizin etkisiyle durma noktasına gelen sanayicilerimize ekonomik destek 
sağlayacak olan, ekonomik değeri olan atıkların ücretsiz olarak ellerinden alınması sizce doğru 
mudur? 

3- lisanslı atık toplayıcı firmalar bu işi bedelli olarak yapacaklarını belirttikleri halde bu 
yönetmelikle bu yetkinin bedelsiz olarak toplanması konusunda düzenleme yapılmasının ve 
bunda ısrarın sebebi nedir? 

4- Ekonomik değeri olan atıkları ücretsiz olarak bize vermediniz diye sanayicilerimize 
uygulanan para cezalarının durdurulması ve kaldırılması ile ilgili bir çalışma yapmakta mısınız? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

v >^n-^s Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-417 24/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 4 3 3 " û 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : TBMM'nin 25.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili îsmet BÜYÜKATAMAN' m 7/8540 esas 
nolu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK f , 
Cevabi yazı ( J 

Prof. n^rVeyselEROĞLU 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMET BÜYÜKATAMAN' İN 
7/8540 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
SORU 1. Sanayicilerimiz ve iş adamlarımızın ekonomik değeri olan atıklarının ellerinden 

ücretsiz olarak alınmasını sağlayan yönetmeliği ne zaman değiştireceksiniz? 
SORU 2. Küresel krizin etkisiyle durma noktasına gelen sanayicilerimize ekonomik destek 

sağlayacak olan, ekonomik değeri olan atıkların ücretsiz olarak ellerinden alınması sizce doğru 
mudur? 

SORU 3. Lisanslı atık toplayıcı firmalar bu işi bedelli olarak yapacaklarını belirttikleri halde 
bu yönetmelikle bu yetkinin bedelsiz olarak toplanması konusunda düzenleme yapılmasının ve bunda 
ısrarın sebebi nedir? 

SORU 4. Ekonomik değeri olan atıkları ücretsiz olarak bize vermediniz diye sanayicilerimize 
uygulanan para cezalarının durdurulması ve kaldırılması ile ilgili bir çalışma yapmakta mısınız? 

CEVAP 1, 2, 3, 4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde; ambalaj atığı üreticileri, 
ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış 
noktalan ve benzeri gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmış (fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri, 
lokantalar, büfeler, konutlar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, okullar vb.) ve bu 
çerçevede atık üreticileri; kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu 
oluşan ambalaj atıklarını çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami istifade 
edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunulması amacıyla oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Dolayısıyla, ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmelerin, faaliyetleri sonucu tesislerinde 
oluşan ambalaj atıklarını bedel karşılığı satmalarının asıl iştigal konuları arasında yer almadığı 
düşünülmektedir. Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemi ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri de göz 
önüne alındığında, bu işletmelerin tesislerinde oluşan ambalaj atıklarını; Yönetmelikte tanımlanmış 
toplama sistemde bütünlüğün sağlanması ve lisanslı işletmelerin sanayi tesisleri dışında (konutlar, 
kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, okullar vb.) yüksek maliyetler ile yürüttüğü kaynakta 
ayrı toplama çalışmalarının desteklenmesi amacı ile ambalaj atıkları yönetim planı bulunan 
belediyelerin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz olarak 
vermeleri gerekmektedir. 

Tüketim mallarının muhafazası, depolanması ve taşınması maksadıyla kullanılan ambalaj 
malzemelerinin bedelleri, istisnasız tüketim mallarının fiyatlarına yansıtılmakta ve bedelleri son 
kullanıcı (tüketici) tarafından ödenmektedir. Ancak bu malzemeler sadece tüketiciye hizmet 
etmemekte, malını saklama, depolama ve taşımada sanayici ve tüccara da büyük avantajlar 
sağlamakta, sanayici ve tüccarlar bu avantajların kârını kendileri almakta, bedelini ise tüketici 
ödemektedir. 

Bu itibarla ambalaj atıklarının toplama ve geri kazanılmasının finansmanı "üretici 
sorumluluğu" ilkesi gereğince "piyasaya süren" tarafından yapılmaktadır. Geri dönüşümden şayet bir 
kâr ortaya çıkarsa, bunun makul bir kısmı geri dönüşümü sağlayan atık sanayicisine ait olmalı, bunun 
dışındaki kısım ise tüketiciler adına Belediyelere aktarılmalıdır. Henüz uygulamaları gelişme 
aşamasında olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği de bu politikayı esas almaktadır. 

Öte yandan; Yönetmelikte ambalaj atıklarının yönetimi için bir sistem tanımlanmış ve 
tanımlanan bu sistem içerisinde yer alan her bir paydaşın görev ve sorumluluklarına da Yönetmelikte 
ayrı ayrı değinilmiştir. Bu paydaşlar; ambalaj üreticisi, piyasaya süren, satış noktası, tüketici, ambalaj 
atığı üreticisi, belediye, yeüdlendirilmiş kuruluş, lisanslı toplama-ayırma tesisi, Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatından oluşmaktadır. Tüm tarafların üzerine düşen görev ve sorumluluklarını büyük bir 
hassasiyetle yerine getirmesi uygulama açısından önem arz etmektedir. Bu sistem içerisinde bulunan 
tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde Çevre Kanunu gereğince idari cezai 
uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkartılmış olan Yönetmelikler 
incelendiğinde; Bakanlığımızın atık politikasının az atık üretilmesi, oluşan atıkların geri kazanılması 
ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ise mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde tekniğine 
uygun olarak bertaraf edilmesi olduğu görülmektedir. 
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262.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, TRT'nin kurs, seminer gibi etkinliklerine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8541) 

15.06.2009 
TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Sn.Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve 
İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

^At i l l a Kar t 
CHP Konya Milletvekili 

TRT yönetimindeki savurganlık ve ağır hizmet kusuru harcamalarıyla 
ilgili olarak tarafımıza her geçen gün yeni bilgi ve belgeler ulaşmaktadır. 

Milletvekili sorumluluğumuzun ve anlayışımızın gereği olarak, ciddi unsurlar 
ve iddialar içeren bilgi akışına ilgisiz kalmamız düşünülemez. Bu çerçevede; TRT 
Kurumu'na son dönemde alınan personele gruplar halinde kurs ve seminerler" verildiği , 
önceki dönemlerde Kurum'un kendi Eğitim Dairesi bünyesinde ya da Antalya Lara'da bulunan 
TRT Kurumu'na ait Eğitim ve Sosyal Tesislerde kurs - seminer çalışmalarının yapıldığı; 
ancak bu dönemde her nedense Antalya Belek'te bulunan (Sun Zeynep ve başka oteller) 5 
yıldızlı otellerde bu eğilimin verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. 

Boş ve uygun olan TRT Kurumu'na ait eğilim ve sosyal tesisler yerine , 
Bclek'le bulunan 5 yıldızlı otellerde bu tür çalışmaların yapılmış olması sebebiyle, TRT 
bütçesinin kötüye kullanıldığı açıktır. 

13-17 Nisan 2009 ve 25-29 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 
çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin planlandığı bilinmekledir. Bu tür keyfi 
ve sorumsuz harcamaların denetlenmesi ve engellenmesi gerekliği açıktır. 

Buna göre; 

(1) TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin döneminde kurs-seminer ya da benzeri 
nitelikle hangi tarihlerde ve nerede çalışmalar yapılmıştır? 

Bu çalışmaların , TRT'nin boş ve uygun olan tesisleri yerine 5 yıldızlı otellerde 
yapıldığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

(2) Bu tür kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için TRT bütçesinden yapılan 
toplam harcama tutarı nedir? 

TRT'nin kendi kaynaklarını kullanması ve değerlendirmesi gerekirken, bu yolla 
lüks harcamaların yapılmış olması, en halıf deyimiyle görev ve yetkinin kötüye kullanıldığı 
anlamına gelmez mi? 

I lal böyle iken, TRT Yönelimine ilişkin olarak idari inccletııe-sornştıırnıa ve 
sonucuna göre de adli süreci başlatacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0284 14/07/2009 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 25.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazı. 
b) 09.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2533 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8541 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent AR1NÇ 
Devlet Bakanı ve 

E k : i l g i ( b ) y a Z l Başbakan Yardımc^ 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2533 09/7/2009 
Konu : 7/8541 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

Ügi : 26/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0284 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın vermiş olduğu 7/8541 sayılı Soru Önergesi 

ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 
1- 1 Ocak - 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında; Kurumumuz Merkezinde ve TRT 

Müdürlüklerinde 137 eğitim düzenlenmiş, toplam 3750 kişi katılmıştır. Kurum dışı 
kuruluşlarda düzenlenen 21 eğitime 210 kişi, Ankara dışmda ve otellerde düzenlenen 17 
eğitime 589 kişi ve yurt dışmda düzenlenen 5 eğitime ise 19 kişi katılmıştır. 

2- 1 Ocak - 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 180 eğitime (yurt içi ve 
yurt dışı kurs, konferans, seminer) 4.568 kişi katılmış ve 487.369,00-TL eğitim harcaması 
yapılmıştır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Eğitim Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9. 
maddesi hükmü uyannea bazı eğitim etkinlikleri Kurum dışında gerçekleştirilmiştir. 

Arz ederim. 
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263.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki vakıf kiracılarının ödeme sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8542) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16/06/2009 

Saygılarımla. 

»AÇARIZ 
Milletvekili 

Edirne ili önemli tarihi zenginliklerle doludur. Bu zenginlikler içerisinde Edirne 

çarşıları da önemli bir yer tutar. Alipaşa, Vakıf, Bedestan, Arasta gibi bu tarihi çarşılar 

içerisinde bulunan dükkanlar kiraya verilmek suretiyle çalıştırılır. Son dönemde yaşanan kriz 

Edirne ekonomisini fazlasıyla etkilemiş, bu çarşılarda bulunan esnaflar da bu krizden 

kendilerine düşen payı almışlardır. Edime ili, bünyesinde Ticaret ve Sanayi Odası ve Edime 

Belediyesi, sahip olduğu dükkanlarda kriz nedeniyle kira indirimlerine gitmiştir. 

Bu bağlamda; 

1) Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sahip olduğu bu tarihi çarşılarda ki dükkanlann 

kiralarında bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 

2) Kirasını ödeyemeyen kiracılara birçok kurumun zor duruma düşen müşterilerine 

yaptığı gibi taksitlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3) Kirasını zamanında ödeyemeyen kiracılara uygulanan gecikme faiz oranı kaçtır? Bu 

oranı düşürmeyi düşünüyor musunuz? 

4) Bu kriz ortamında kirasını 1 ay geciktiren kiracısı ile kesinlikle görüşme yapmadan, 

durumunu, halini, hatırını, işini sormadan, görüşmek için gelenleri kabul etmeden, 

hemen ihtarname çeken Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bu uygulamasını doğru 

buluyor musunuz? 

5) Bu kriz ortamında bu kiracıların yarasına bir nebzede olsa merhem olacak bir çalışma 

yapacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0283 08/07/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 25.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazı. 
b) 06.07.2009 tarih ve B.02.1.VGM.0.11.02.09.22.00-3071/10066 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Edirne Milletvekili Sayın Bilgin PAÇARIZ tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8542 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: İlgi (b) 
y321 i Bülent ARINÇ 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.11.02.09.22.00-307110 0 6 6 06/ 07 / 2009 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın: Bülent ARINÇ) 

ilgi: 26.06.2009 tarihli ve B.02.0.002 / 031 / 0283 sayılı yazı. 

Edime Milletvekili Sayın Bilgin PAÇARIZ tarafından tevcih edilen 7/8542 esas sayılı 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin kurumumuz görüşü ilgide kayıtlı yazı ile talep 
edilmektedir. 

Sözkonusu soru önergesinde yer alan sorular ve cevapları yazımız ekinde 
gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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Edirne Milletvekili Sayın Bilgin PAÇARIZ tarafından tevcih edilen 7/8542 esas sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda düzenlenmiştir. 

Sorular; 

1. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sahip olduğu bu tarihi çarşılarda ki dükkânların 
kiralarında bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Kirasını ödeyemeyen kiracılara birçok kurumun zor duruma düşen müşterilerine yaptığı 
gibi taksitlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Kirasını zamanında ödemeyen kiracılara uygulanan gecikme faizi oranı kaçtır? Bu oram 
düşürmeyi düşünüyor musunuz? 

4.Bu kriz ortamında kirasını bir ay geciktiren kiracısı ile kesinlikle görüşme yapmadan, 
durumunu, halini, hatırım, işini sormadan, görüşmek için gelenleri kabul etmeden, hemen 
ihtarname çeken Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bu uygulamasını doğru buluyor 
musunuz? 

S.Bu kriz ortamında bu kiracıların yarasına bir nebzede olsa merhem olacak bir çalışma 
yapacak mısınız? 

Cevaplar; 

1.Vakıf taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiraya verilmekte 
olup, bu kanun gereğince düzenlenen sözleşmeleri esas alınarak yeni yıla ait kira bedelleri 
belirlenmektedir. 

2.12/11/2004 tarihli ve 25 sayılı genelge ile îdare alacaklarının peşin tahsil edilmemesi 
durumunda; en fazla 1 yıl ve 6 taksiti geçmemek kaydıyla taksitlendirme yetkisi Bölge 
Müdürlüklerine verilmiştir. Ayrıca Bölge Müdürlükleri kiracılara taksitlendirmede yardımcı 
olunması konusunda uyarılmıştır. 

3.Kiracılara uygulanan gecikme faizleri sözleşme ve yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. 

4. Vakıf taşınmazlarının Kiraya Verilme Genel Şartnamesinde "her ayın kirası o ayın 
5'inci günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir." hükmü bulunmaktadır 

5. Bölge Müdürlüklerimiz kirasını ödeyemeyen kiracılara talep etmeleri halinde taksit 
yapılması ve ayrıca her konuda yardımcı olunması için talimatlandınlmıştır. 
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264.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, TRT'nin dışarıdan aldığı programlara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'in cevabı (7/8543) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

atDpfGRU 
îTTetvekili 

Soru: 2007- 2008 - 2009 TRT kanalları içinde yayınlanan yapımların ve 
muhtelif programların ne kadarı dışandan satın alma yoluyla sağlanmaktadır. Ne 
kadar para harcanmıştır. Dış piyasada yaptırılan yapımlar hangi ajanslara 
yaptırılmıştır. Yapımların iç yapım oranları ne kadardır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0282 14/07/2009 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 25.06.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazı. 
b) 09.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2531 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU tararından 
cevaplandınlması istenen 7/8543 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
/ Devlet Bakan, ve, 

Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2531 09/7/2009 
Konu : 7/8544 sayılı Soru Önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

îlgi : 26/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0282 sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun vermiş olduğu 7/8543 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumumuz kanallarında yayınlanan programların büyük bir kısmı Kurum içi 
yapımdır. Bütün kamu yayın kuruluşları gibi TRT'de de 4 çeşit program temin etme yöntemi 
vardır. Bunlar; Kurum içi yapımlar, dışarıdan satın alınanlar, Kurum dışına yaptırılanlar ve 
ortak yapımlardır. 

Kurumumuzun, program giderleri de dahil olmak üzere bütün giderlerine ilişkin mali 
tablo her yıl yayınlanmaktadır. 

Arz ederim. 
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265.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, ülke tanıtımı için yapılan harcamaya ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'in cevabı (7/8544) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

DpTGRU 
etvekili 

Soru: 2009 yılı için hangi ülkelerde ne miktarda Türkiye'mizin tanıtımı için 
reklam (şehir panoları, bilboartlar dahil) ne kadar para harcanmıştır. Ülkeler olarak bilgi 
verilmesini istiyorum. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0281 14/07/2009 

Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 25.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-14221 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU tarafından tevcih edilen 7/8544 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan 
cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
Ek: Cevabı yazı Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 /090.04-2532 09/ 7/2009 
Konu : 7/8544 sayılı Soru Önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 26/06/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0281 sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun vermiş olduğu 7/8544 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye'mizin tanıtımı amacıyla 2009 yılında Kurumumuz tarafından herhangi bir 
harcama yapılmamıştır. 

Arz ederim. 

Sayı :B.02.1.VGM.0.65.04.610-4220 10029 
Konu: Soru önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
03/07/2009 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

ilgi: 26.06.2009 tarih ve B.02.0.002/031/0281 sayılı yazı 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu 7/8544 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. Ülke tanıtımı için Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce 2009 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Gdnel Müdür 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.BYE.0.71-908.01-1142-3972 02/07/2009 

Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : Makamlarının 26.06.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0281 sayılı yazıları ve eki soru 
önergesi. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU tarafından tevcih edilen 7/8544 esas 
numaralı yazılı soru önergesine, zatıalilerince verilecek cevapta yararlanılabilecek hususlar 
aşağıda sunulmuştur. 

• Türkiye'nin yabancı ülkelerde tanıtımı amacıyla 2009 yılı içerisinde, Genel 
Müdürlüğümüzce herhangi bir reklam harcaması yapılmamıştır. 

Arz ederim. 

Genel Müdür V 

T.C. 
RADYOveTELEVİZYONÜST KURULU 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı :A.01.1.RTÜ.0.02.03.090/ 
Konu: Soru Önergesi. 

Q6.07.ZUu9 uUİ*297 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Bülent ARINÇ) 
İlgi : 26/06/2009 tarih ve 0281 sayılı yazınız. 

Üst Kurulumuzun 2009 yılı içerisinde yurt dışında " Türkiye'nin tanıtımı " amacıyla 
yürüttüğü bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\ ü/zahid AKMAN / 
\V>__(//Üst Kurul Başkam / 
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ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

sayı : B.02.1.AA 21/101-3697 

Konu : Soru Önergesi 

29.06.2009 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Bülent ARINÇ) 

İlgi : 26.06.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0281 sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU tarafından Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığ ma (Sn. Bülent ARINÇ) tevcih edilen 7/8544 esas numaralı yazılı soru önergesi 
ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

E k : - Yazı 

Dr. Hilmi BENGİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdü/ 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU'nun 7/8544 esas numaralı yazılı 
soru önergesine verilecek yanıta esas teşkil edebilecek bilgiler; 

2009 yılında Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü olarak, tanıtım için herhangi bir ülkeye 
harcama yapılmamıştır. 

-H" 
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266.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman 'daki işsizliğe ve bazı asayiş sorunlarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8550) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Batman ilimizde işsizliğin doğurduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımız 
büyük şehirlere göç etmiş ve son zamanlarda bu durum had safhaya çıkmıştır. İşsizlik 
nedeniyle göç kaçınılmaz hale gelmiştir. Yaşanan bu hızlı göç nedeniyle Batman ilimizde 
hırsızlık, kapkaç ve fuhuş olaylarında çok büyük artış olmuştur. Bu olumsuzlukların 
giderilebilmesi için Tüm Ülkemizde olduğu gibi Batman ilimizde de yeni iş sahaları 
açılması gerekmektedir. 

1- Batman ilimizde göçün biraz olsun önlenebilmesi için yeni iş sahaları açılması konusunda 
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

2- İlimizde kapkaç, hırsızlık ve fuhuşun önlenmesi için ne gibi önlemler alınmaktadır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

16/07/2009 Sayı : B.05.0.İLİ.0070001-303-2/5823 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 25.06.2009 tarih ve A.01.0 
GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 
7/8550 sayılı yazılı soru önergesi Batman Valiliğine incelettirilmiş olup alınan cevabi yazılar ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. J 

-X 
Ekler : 1- Batman Valiliğinin yazısı 

Beşir ATALAY 
Bakan 

-974 
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T.C. 
BATMAN VALİLİĞİ 

Toplumla İlişkiler Bürosu 
Sayı : B.05.0.TİB.4.72.0000.530 3768 06.07.200» 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 01.07.2009 gün ve 5444 sayılı yazınız. 
ilgi sayılı yazı ile Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından T.B.M.M. 

Başkanlığına sunulan ve İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY' m cevaplandırması istenilen 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, 

l-a-)İs Kur İl Müdürlüğünce vanılan calısmajar;Vasıfsız kişileri vasıflı hale 
getirmek ve göçü engellemek için değişik branşlarda kurslar açılmıştır. Bu kurslardan 2008 
yılında 219 kişi faydalanmış, 2009 yılında 747 kişi faydalanmıştır. 

b-^Organîze Sanayi BSlecsince yürütülen çalışmalar; Batman Organize Sanayi 
Bölgesi 100 hektar üzerine kurulmuş, 76 parselden ibarettir. Batman Organize Sanayi 
bölgemizde 45 firmaya 75 parsel tahsisi yapılmıştır. Batman Organize Sanayi Bölgesinde 28 
firma üretimde, 13 firma inşaatta, 4 firmanın da projeleri devam etmektedir. Organize Sanayi 
Bölgemizde 1000 kişi istihdam edilmektedir, inşaatta olan fabrikalar faaliyete geçtikleri 
zaman istihdam sayısı 2500-3000 kişi istihdam edilecektir. Firmaların taleplerinin fazla 
olmasından dolayı Maliye hazinesine ait 95 dönümlük arazinin Organize Sanayi Bölgemize 
ilave edilerek imar plan çalışmalarına başlanmıştır. 

c-)GAP İdaresi Başkanlığınca yürütülün çalışmalar; İlimizde faaliyet gösteren Çok 
Amaçlı Toplum Merkezlerinde, Biçki dikiş eğitimi verilerek yeni açılan tekstil atölyelerine 
genç kızlar yönlendirilmiştir, ömek olarak HEY Tekstil bünyesinde açılan tekstil atölyesine 
100 genç kızımız yerleştirilmiştir. Çocuk Bakıcılığı, Biçki dikiş kurslarına 50 kişinin katılımı 
sağlanarak mesleki becerileri geliştirilmiştir. ÇATOM Bünyesinde Birleşmiş Milletler Desteği 
ile Tekstil Atölyesi açılmıştır. Bu tekstil atölyesindeki faaliyetlere toplamda 80 genç kızımız 
katılmaktadır. 1000 eve 1000 iş projesi kapsamında tekstil atölyelerinden gelen parça işleme 
talepleri Batman'da ikamet eden kadınlara yönlendirilmektedir. Talipli olan bayanlara parça 
verilerek para kazanmaları sağlanmaktadır. 

d-)Halk Eğitim Merkezince yapılan çalışmalar; 2008 yılında Halk Eğitim Merkezi 
tarafından 544 kurs açılmış, 8472 bayan, 7048 erkek olmak üzere Toplam: 15520 kişi kursa 
katılmıştır. 2009 yılında ise 841 kurs açılmış, bu kurslara 8582 bayan 6010 erkek olmak üzere 
Toplam: 14592 kişi katılmış ve mesleki eğitim verilmiştir. 

*-) İl ftyel İdaresi Genel Sekreterlisine* yapılan çalışmalar: Mikro Kredi Projesi 
kapsamında 645 kişiye tş kurması için 568.824.20 TL dağıtılmıştır. 

2-tl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar: İlimizde meydana gelen hırsulık 
ve kapkaç olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara anında müdahale etmek amacı ile 
Emniyet Müdürlüğümüzde 08.00 ile 08.00 saatleri arasında 12724 esasına göre çalışan 
personele mesai dışında da zaman zaman fazla mesai yaptırılarak olayları önleme ve 
müdahale etme amacı ile devriye görevi yaptırılmaktadır. Hırsızlık ve kapkaç olaylarına daha 
etkin mücadele etmek amacı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde ve aynı 
şubeye bağlı diğer büro ekipleri konu ile ilgili çalışma yapmakta ve hırsızlık ve kapkaçın 
önlenmesi amacı ile motorize ve yaya olarak devriye görevi ifa etmektedir. 

İlimizde örgütlü ve Organize bir şekilde fuhuş olayı meydana gelmemiştir.Ancak 
gelen ihbarlar ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2007-2008-2009 yıllarında fuhşa 
teşvik, aracılık etmek, yer temin etmek suçunu işlediği tespit edilen 9 ayrı olayda 12 kişiye 
yasal işlem yapılarak adli makamlara intikal ettirilmiş, bunlardan 4 kişi tutuklanarak 
cezaevine konmuştur. 

Ayrıca ilimizde sokakta çalışan yada çalışma riski bulunan çocuk ve gençlere yönelik 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Merkezleriyle, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Ve Kültür Evinde çok sayıda sosyal kültürel ve sportif 
kurslar düzenlenmektedir. Böylece çocuklarımız sokağın zararlı etkilerinden korunmakta ve 
kapkaç hırsızlık gibi kötü alışkanlıklara düşmelerine engel olunmaktadır. 

Bil silerinize arz ederim. 

ihmet T 
Vali 

URHANİ 
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267.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Erzurum 'daki yeşil alan çalışmalarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/8551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2009 

Ensar ÖĞÜT 
- " Ardahan Milletvekili 

Erzurum'da bulunan Kültür Alanları, ilin tanınmasında çok önemli yer tutmaktadır. Bu 
tarihi yerlerin değerlendirilmesiyle Erzurum'da iç ve dış turizm yaygınlaşmıştır. 

1- 2011 Kış Oyunları öncesi şehrin dış görünümünü olumsuz etkileyen tarihi ve kültür 
alanlarının restore edilerek yeşil alan çalışmalarının başlaması ve şehrin tarihi kimliğini ön 
plana çıkartılması sağlanabilir mi? 

2- Bütün Dünyada kişi başına 7 m2 yeşil alan düşmektedir. Oysa bu alan Erzurum'da 
2 m2'dir. Şehir içinde sonradan yapılan metruk binaları yıkarak, şehrin tarihi ve kültürel 
yapısını ön plana çıkartacak bir çalışma yapacak mısınız?. 

3- Erzurum ilimizde yeşil alan çalışması yapılacak mı? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 18705 
KONU: 7/8551 Esas No' lu yazılı soru önergesi 

15 /7 /2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 25/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
14221-7/8551/14233/30895 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/8551 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Erzurum Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

n. 
Beşir ATALAY 

b K 1 : 1 Bakan 
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T.C 
ERZURUM VALİLİĞİ 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 
SAYİ :B054VLK4250200.610/130 07.07.2009 
KONU: 7/8551 Esas No'lu 

yazılı soru önergesi 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 
İlgi : 01.07.2009 tarih ve B.OS.O.MAH.0.65.00.002/17102 sayılı yazınız. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar OGÜT'ün verdiği ve İçişleri Bakanımız Sayın Beşir 
ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen som önergesi ile istenen bilgiler 
aşağıdadır: 

1) İlimizde 2011 Kış Oyunları öncesinde tarihi mekânların çevresinin açılarak kentin 
tarihi kimliğinin ön plana çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; 

• Müceldilli Konağı restorasyon çalışmaları tamamlanarak 'konuk evi' haline getirilmiş, 
Adnan Menderes Caddeside Müceldilli Konağı restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları 
kapsamında yeniden şekillendirilmiştir. 

• Erzurum Kalesi ve çevresi düzenlenerek, tarihî eserlerin çevresinin açılması kapsamında 
çalışmalar devam etmekte olup, bu alanda kamulaştırılması gereken 74.000 m2 alan tespit 
edilmiştir. 

• Kale Çevresiyle ilgili düzenlemeler kapsamında kale burçlarının onarımı tamamlanmıştır. 
• Dervişağa Camii, Şehitler Camii, Emirşeyh Camii, Oez Camii, Veyisefendi Camii, 

Abdurrahmangazi Camii bakım onaran ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam 
edilmektedir.. 

• Tarihi İstasyon Meydanı Çevre Düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. 
• Tebrizkapı Tarihi İşhanı restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.. 
• Vaniefendi Camii çevresi açılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır. 
• Ebu İshak Türbesi çevre düzenlemesi çalışmaları başlatılmıştır. 
• Kiremitliktepe mevkiinde 2011 adet fidan dikimi geı^kleşunlraiştir. 

2) Erzurum'da yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik olarak son 4 yılda; 

• Eski Çöp Sahasının ıslah edilerek rekreasyon alam haline getirilmesiyle 150.000 m2 , 
• Kayakyolu Spor Tesisleri ve Rekreasyon Alam Projesi kapsamında yaklaşık 144.000 m2, 
• Erzurum Serbest Bölge Alanının fuar ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi 

çalışmalarıyla 72.500 m a , 
• Yıldızkent Rekreasyon Alam Projesiyle 14.000 m2, 
• Aziziye- Mecidiye Tabyaları Bölge Parkı Çalışmaları kapsamında yaklaşık 4.940.000 m2 

ilave yeşil alan oluşturulmuştur. 

Bu alanlar dışında Erzurum Kent Merkezinde hiç yeşil alan bulunmadığı varsayılsa bile 
ilave olarak getirilen 5.320.500 m2 alan ile 360.000 nüfusu olan kent merkezinde kişi başına ilave 
14,7 m* yeşil alan sağlanmıştır. 

3) Yukarıda bahsedilen yeşil alanlara ilave olarak, imar planlarında yeşil edan olarak 
ayrılan alanların hayata geçirilmesi ve kent merkezinde 5 Yıllık İmar Programına alınarak 
kamulastın lacak alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir 

Gereğini arz ederim. ^, r~v. 

Sami BULUT 
Vali 
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268.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman 'daki kömür satışına ve yeşil alanlara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8552) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Batman ilimizde 70 bin vatandaşımız yaşamaktadır. İlimizde kalitesiz, enerjisi çok az ve 
hava kirliliğine neden olan kötü kömür vatandaşlarımız tarafından yakıt olarak 
kullanılmaktadır. Bu kalitesiz kömürler nedeniyle vatandaşlarımız kış mevsiminde nefes 
alamaz duruma gelmektedirler. 

1- Devlet Kurumlarında kullanılan yakıtlar başta olmak üzere Batman'da yaşayan 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve hava kirliliğinin önlenmesi için kaçak 
ve enerjisi az olan kömürlerin satışını durdurarak önümüzdeki kış sezonunda daha kaliteli 
kömür satışı için herhangi bir önlem alındı mı? 

2- Batman ilimizde çok az olan yeşil alanların çoğaltılması konusunda herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
97/ 7/ ?nno SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/19798 z / / 

KONU: 7/8552 Esas No'lu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: TBMM Başkanlığının 25/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
14221-7/8552/14235/30897 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/8552 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak; Batman Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKİ:1 
Beşir ATALAY 

Bakan 
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T.C. 
BATMAN VALİLİĞİ 

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Say! :B054VLK4720700- 349/ 3767 06/07/2009 

Konu : 7/8552 Esas No'lu 
Yazılı Soru Önergesi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 

İlgi : a) 01.07.2009 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/17100 sayılı yazınız. 
: b) Batman İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 06.07.2009 gün ve B.18.4.İÇO.2.72.00.03.0030/318 

-730 sayılı yazısı. 

1 - İlimizde kış sezonunda hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili olarak 24.07.2008 tarih 
ve 2008/03 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Karan oluşturulmuş ve bu karar doğrultusunda tüm Kamu 
Kuruluşlarca İlimizde kullanımına izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların 
kullanılmaması için yakıtların üretim, dağıtım, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım 
aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması amacıyla; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye 
Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Kaymakamlıklar tarafından bu Kurumlara bağlı taşra 
teşkilatları dahil gerek ayrı ayrı gerekse de ekipler oluşturularak denetimlerin gerçekleştirilmesi için 
görevler verilmiştir. 

Hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 27.08.2008 
tarih ve 2008/11 sayıyla yayımlanan genelge'de İlimiz l'nci derecede kirli İller arasında yer aldığından 
Valiliğimiz tarafından dağıtılan ve kükürt ile partikül madde açısından uygun olmayan kömürlerden 
vazgeçilmiş ve genelgede belirtilen teknik özelliklere uygun yerli katı yakıtlar İlimizde dağıtılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca hava kirliliğinin önlenmesi için kaçak ve enerjisi az olan kömürlerle mücadele etmek 
amacıyla İlimizde 2008 - 2009 kış sezonunda 450 bina denetlenmiş, 16.000 adet kalitesiz kömürün 
yakılmaması ve uygun yakma tekniklerine ilişkin broşür dağıtılmıştır. 240 adet binada bire bir kazan 
başında kalorifercilere yakma tekniği ve kaçak ile uygun olmayan yakıtların yakılmaması için bilgiler 
verilmiş, kömür tevzi sahası ve binalardan 20 adet numune alınarak, analiz sonuçlarına bağlı olarak yasal 
işlem uygulanmıştır. 2008 - 2009 kış (Ekim - Mart) sezonunda S02 değerinde kısa vadeli sınır (KRS) 
değer aşımı gözlenmemiştir. Partikül madde ise aynı dönem için KVS sınır değer aşımı sadece 3 gün 
gözlenmiştir. 

Önümüzdeki 2009 - 2010 kış sezonu için de ısınmadan kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliği 
çerçevesinde İlimizde tüm Kamu ve Kuruluşlarca gerekli olan tüm görevlerini ifa edecek olup, 
yönetmeliğe uygun olmayan katı yakıtların İlimizde satışını önlemek amacıyla etkin denetimler 
gerçekleştirilecektir. 

2 - İlimizde yeşil alanların çoğaltılması konusunda; her yıl periyodik olarak Mart ayında orman 
haftası olması münasebetiyle değişik alanlarda törenler düzenlenerek 30.000 adet ibreli fidan dikimi 
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gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda köy tüzel kişiliklerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına bu güne kadar 350.000'ni aşkın dikilmek üzere fidan dağıtımı yapılmıştır. 

Yeşil alanların daha fazla yaygınlaştırılması konusunda (özel ağaçlandırma, bozuk ormanların 
iyileştirilmesi, özel fidanlıklar, alım satım garantili fidan üreticiliği, mera alanlarının ıslahı vb.) Valimiz 
Başkanlığında bütün köy muhtarlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Derneklere, Belediyelere ve ilgili 
Kamu Kurum ve Kuruluşlara bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yatırım programında yer alan Batı Raman erozyon kontrolü. 
Hasankeyf yeşil kuşak ve Kahve Tepeler serisi Rehabilitasyon projelerimizde; 2005 hektar alana sahip 
erozyon kontrolü projeli sahamızda 500 hektarlık alanda fidan dikimi, tohum ekimi, iş gücü ve makine 
gücü ile arazi hazırlığı yapılmıştır. 300 hektar alana Hasankeyf yeşil kuşak projeli sahamızda ise 200 
hektar alanda fidan dikimi ve tohum ekimi, makine gücü ile arazi hazırlığı ve canlandırma kesimi 
yapılmıştır. 626 hektar alana sahip Kahve Tepeler serisi Rehabilitasyon projeli sahamızda 2009 yılı 
sonbahar döneminde 200 hektar alanda fidan dikimi, tohum ekimi, makine gücüyle toprak işleme ve 
canlandırma kesimi yapılacaktır. 

2009 yılı ilkbaharında Batman İlimize bağlı Gercüş İlçesi Kırkat göletinin ağaçlandırılması 
gerçekleştirilmiştir. 

Batman ti Çevre ve Orman Müdürlüğünce İlimizin daha yeşil olabilmesi konusunda azami gayret 
sarf edilmekte ve bu konuda gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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269.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TEKEL avukatlarına ödenen vekâlet ücretlerine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8562) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.06.2009 

farrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Kamuda görev yapan avukatların çalıştıkları kurumda yürüttükleri davaların 
bitirilmesinde yıl içinde Devlet Memurları Kanunu'nun 146/3 maddesi gereğince limitli 
vekâlet ücreti ödenir. Bu ücretin yıllık tutarının üst limiti 6000 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarın 12 katını geçemez" 
hükmü bulunmaktadır. Bu hesaplamaya göre 2005 yılı için kamuda çalışan avukatların 
alabileceği vekalet ücretinin üst sınırı brüt 2.995,20 YTL'dir. Buna karşın o dönemin 1. 
Hukuk Müşaviri ve şu anda 1. Hukuk Müşaviri olan kişi başta olmak üzere TEKEL'de görev 
yapan avukatlara bu üst limitin üstünde ödeme yapıldığı, 115.000 TL'yi bulan vekalet ücreti 
ödendiği bilinmektedir. 

1- Tekel'de görev yapan bütün avukatlara kanun gereğince 2005 yılında ödenmesi 
gereken toplam vekâlet ücretinin 30 bin TL civarında olduğu doğru mudur? 

2- 2005 yılında Tekel'de görev yapan avukatlardan hangisine hangi miktarda vekalet 
ücreti ödenmiştir? 

3- Toplamda 30 bin TL ödenmesi gereken vekâlet ücretinin 491 bin TL ödendiği, bu 
yolla kamu zararın yol açıldığı doğru mudur? 

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesinde Kamu 
zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata 
aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya 
eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmakta ve Kamu zararının 
belirlenmesinde; İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme 
yapılması, Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması. 
Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılmasının esas alınacağı hükme 
bağlanmaktadır. Tekel avukatlarına mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapan 
ilgililer hakkında 5018 sayılı kanunun 71. maddesi kapsamında bir işlem yapılacak 
mıdır? 

5- Yaklaşık 460 bin TL civarındaki kamu zararının ilgililerden tahsil edilmesi için 
bugüne kadar hangi girişimlerde bulundunuz? 

6- Tekel Avukatlarına vekâlet ücreti halen bu şekilde mi ödeme yapılmaktadır? 
7- Halen bu şekilde ödeme yapılmıyorsa, 2005 yılında fazla ödenen miktar ilgili 

kişilerden neden geri istenmemiş veya bu şekilde ödeme yapılmasına onay verenlere 
rücu edilmemiştir? 

8- Kendisi'de fazla vekâlet ücreti alanlar arasında bulunan Tekel 1. Hukuk Müşaviri'nin 
bu konudaki görüşü nedir? Fazla vekâlet ücreti alarak TEKEL'i zarara uğratan 1. 
Hukuk Müşaviri TEKEL'in hak ve hukukunu gereğince yerine getirebilir mi? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.610/ 5 1 0 8 28.07.2009 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/8562 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun vekalet ücretine ilişkin 164.maddesinde yer alan; "Avukatla iş 
sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek 
avukatlık ücreti avukata aittir." hükmü, 02.05.2001 tarihli 4667 Sayılı Yasa ile; Dava sonunda, 
kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş 
sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik doğrultusunda; 

- Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olduğuna ilişkin cümledeki "aksine yazılı 
sözleşme bulunmadıkça" ibaresinin cümleden çıkarılmasıyla vekalet ücretinin avukata aidiyetinin 
kesin kural haline geldiği, 

- Karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin hukuki mesnedinin HUMK'un 423/6 maddesi ile Avukatlık 
Kanunu 'nun 164/son maddeleri olduğu, 

- Vekalet ücretinin, devlet memuru sıfatının sonucu olarak değil, "avukat" sıfatının sonucu olarak 
hakedildiği, 

- Anayasa Mahkemesi tarafından, Avukatlık Kanunu 'nun söz konusu hükmünün anayasaya aykırı 
olmadığına karar verildiği, 

-Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları ve doktrine 
göre sonraki özel kanunun, önceki genel kanunun kendisine aykırı hükümlerini zımnen ilga ettiği, 

- Aynı durumda bulunanlara farklı kurallar uygulanmasının, Anayasa 'nın eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu, 

- Konu ile ilgili yargı kararlarında, karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretinin, Devlet Memurları 
Kanunu'na tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın, ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm 
avukatlara dağıtılmasına hükmedildiği, 

- Vekalet ücreti ile ilgili 4667 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, bundan evvel çıkarılan tüm 
kanun ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı hükümlerinin zımnen ilga olduğu, 

- Avukatların meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği 'nin de, vekalet ücretine limit 
uygulanamayacağı yönünde görüş bildirdiği, 

- Vekalet ücretinin, kurumun emanet hesabında toplanıp hiçbir şekilde kurum gelirlerine dahil 
edilemediği, 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.610/ 5 1 0 8 28 07?ftf)Q 
KONU 

hususları dikkate alınarak; HUMK 423/6 ve Avukatlık Kanunu'nun 164/son hükmüne göre karşı 
taraftan tahsil edilen vekalet ücretinin, hiçbir limit ve sınırlama uygulanmaksızın, avukatlara 
dağıtılması gerektiği mütalaasıyla; 2005 yılında vekalet ücreti hesabında birikmiş olan toplam 
509.124,41 YTL kurumdaki Avukatlara dağıtılmıştır. 

1136 sayılı Avukatlık kanunu uyarınca, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı 
taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin gelir kaydedilme imkanı bulunmadığından ve 
avukatlara dağıtılmak üzere emanet hesabına aktarılması gerektiğinden, mezkur ödeme 
nedeniyle kurumun ya da kamunun herhangi bir zararından söz etme imkanı 
bulunmamaktadır. 

Kurumun 2005 yılı hesaplarının denetimi sonunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumunca 
düzenlenen Denetim Raporunda; konuya ilişkin olarak Danıştay'dan istişari görüş sorulması ve 
vekalet ücreti dağıtımının, yasadaki değişiklik öncesinde olduğu gibi limit dahilinde yapılması 
yönünde öneride bulunulmuştur. 

4667 Sayılı Yasa ile 1136 Sayılı Yasa'nın 164. maddesinde yapılan değişiklik sonrası, dava 
sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin 
yapılacak düzenlemelere ve hazırlanacak yönetmelik değişikliklerine esas olmak üzere, 2575 sayılı 
Danıştay Kanunu'nun 42. maddesinin (f) bendine istinaden Danıştay'dan istişari görüş talebine 
ilişkin 04/10/2006 tarihli 10918 sayılı yazı Başkanlığımıza gönderilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Başkanlığımızca TEKEL Genel Müdürlüğüne gönderilen 31.10.2006 tarih ve 
9590 sayılı yazıda; Danıştay 1. Dairesinin 11.12.2002 tarih ve E:2002/176, K:2002/186 sayılı kararı 
uyarınca, yargı yerlerinde görülmekte olan ya da karara bağlanmış bulunan davalar hakkında 
Danıştay'dan görüş alınmasının mümkün olmadığı belirtilerek, bu yönde bir başvurunun uygun 
olmayacağı ve vekalet ücretinin limit dahilinde yapılması gerektiği bildirilmiştir. 

Vekalet ücreti konusunda Danıştay 11. Dairesinin 2003/4924 K. Nolu kararına ilişkin dava süreci 
hala devam etmekte olup, konuya ilişkin içtihat niteliğinde bağlayıcı bir yargı kararı oluşmamıştır. 

Bu çerçevede, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
mezkur önerileri uyarınca halihazırda vekalet ücreti dağıtımı limitli olarak yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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270.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 'in, belediyelerin gelir ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı (7/8563) 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorunların Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı 
olarak cevaplanmasını arz ederim. 12.06.2009 

Menmet Ali Susam 
CHP İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi yaşanan ekonomik kriz Ülkedeki tüm sektörleri derinden 
etkilemiştir. Ticaretle uğraşan kesimler borçlarını, vergilerini ve çalışanların sosyal 
güvenlik primlerini ödeyemez noktaya gelmiştir. Ücretli çalışanların reel geliri son 
yıllarda büyük ölçüde azalmış, yaşanan krizle birlikte önemli bir bölümü ya işini 
kaybetmiş ya da kaybetme baskısı altında yaşamaktadır. 

Bu ekonomik koşullar sürerken belediyelerimizin önce İller Bankası gelirlerinde 
yüzde 30 kesintiye gidilmiş, daha sonra elektrik paralarını kullanma hakları ellerinden 
alınarak belediye gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanmıştır. 

Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan Emlak Vergileri de, yaşanan 
ekonomik koşullar nedeniyle toplanamaz hale gelmiştir. Bu ekonomik koşullar altında 
belediyeler vatandaşa iyi hizmeti vermekte zorlanmakta, hatta bazıları işçilerin 
maaşlarını ödeyemeyecek hale gelmektedir. 

İzmir'deki belediyelerden Karabağlar Belediyesi 10 milyon 321 bin lira 
tahakkuk edilen vergiden ancak 4 milyon 081 bin lirasıir, Konak Belediyesi 16 milyon 
056 bin liralık tahakkuk eden vergiden 9 milyon 500 bin lirasını, Karşıyaka Belediyesi 
14 milyon 200 bin liralık tahakkuk eden vergiden 10 milyon 800 bin lirasını, Bornova 
Belediyesi 12 milyon 345 bin liralık tahakkuk eden vergiden 12 milyon 052 bin lirasını, 
Buca Belediyesi 10 milyon 212 bin liralık tahakkuk eden vergiden 4 milyon 245 bin 
lirasını, Bayraklı Belediyesi 9 milyon 390 bin liralık tahakkuk eden vergiden 3 milyon 
636 bin lirasını, Çiğli Belediyesi 9 milyon 978 bin liralık tahakkuk eden vergiden 3 
milyon 209 bin lirasını, Balçova Belediyesi 5 milyon 480 bin liralık tahakkuk eden 
vergiden 2 milyon 141 bin lirasını, Gaziemir Belediyesi 5 milyon 904 bin liralık 
tahakkuk eden vergiden 2 milyon 826 bin lirasını, Narlıdere 4 milyon 203 bin liralık 
tahakkuk eden vergiden 1 milyon 356 bin lirasını, Güzelbahçe Belediyesi 2 milyon 
151 bin TL - 1 milyon 036 bin lirasını tahsil edebilmiştir. 

Bu bilgiler sonucunda; 
1. Belediyelerimizin emlak vergilerini daha kolaylıkla tahsil edebilmeleri için vergi 

borçlarının faizlerinin affedilmesi ve / veya borcun taksite bağlanması 
düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyorsa ne zaman gerçekleşecek ve kaç 
taksitle yapılacaktır? 

2. Gelirleri büyük ölçüde düşen belediyelerimize ilave ödenek verilmesi 
düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyorsa ödenek artışı ne oranda 
yapılacaktır? 

3. Halka en iyi hizmeti vermeye çalışan belediyelerimize yeni gelir kaynakları 
aktarılması düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyorsa bunlar nelerdir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1.GİB.0.82/8211-882 

KONU : Yazılı Soru önergesi 3 0 .07 .21)09*0 7 2 6 9 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 25/06/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali SUSAM'm tarafıma tevcih ettiği 7/8563 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Anayasamızın 73 üncü maddesinde "...Vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır..." hükmü yer almaktadır. 
Dolayısıyla, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin konulması, değiştirilmesi ve 
kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin ancak Kanunla yapılması gerekmektedir. 

Bugüne kadar çıkarılmış olan bütün mali af kanunlarında, mükelleflerin geçmişe 
yönelik vergi, resim, harç ve benzeri borçlarının sürüncemede bırakılmadan biran önce tahsili 
amaçlanmış ve tahsil edilemeyen amme alacakları dolayısıyla hesaplanan gecikme zammı ve 
gecikme faizi ile kesilen cezaların önemli bir bölümünün tahsilinden vazgeçilmek suretiyle 
mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarını ödemeleri teşvik edilmek istenmiştir. 

Ancak, bu tür düzenlemeler, mükellefleri devamlı bir af beklentisine yöneltmekte ve 
cari döneme ilişkin yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeleri konusunda isteksiz 
davranmalarına neden olmaktadır. Vergilerini zamanında beyan eden ve ödeyen mükellefler 
açısından ise, adaletsizliklere neden olmakta ve borçlarını vadeleri içinde ödeyen iyi niyetli 
mükellefleri bir bakıma cezalandırma anlamına gelmektedir. Bu bakımdan şu aşamada amme 
borçlarının asıllarının veya fer'ilerinin (gecikme zammı vb.) affına yönelik bir çalışma 
yapılmamaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, borcunu ödemekte 
zor duruma düşen borçlulara, taksitlendirme talep etme imkanı vermektedir. 

Tecil müessesesi 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş olup anılan 
maddenin dördüncü fıkrası "Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olanlar, 
Devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme 
alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir." şeklindedir. 

Bu hükme göre, belediyelere ait amme alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 
yetki belediye1 başkanlarına aittir. Dolayısıyla, emlak vergilerinin taksitler halinde ödenmesi 
hususunun ilgili belediye başkanlığınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

15/07/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5779 sayılı İl öze l İdarelerine ve 
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunla, genel bütçe 
Vergi gelirlerinden il özel idareleri ve belediyelere verilen paylar artırılmış ve payların dağıtım 
yöntemi değiştirilmiştir. Daha önce, pay dağıtımına konu olmayan ÖTV, özel iletişim vergisi 
ve şans oyunları vergisi vergi payı matrahına dahil edilmiştir. Hem genel bütçe vergi 
gelirlerinden ayrılan payların artırılması hem de payların hesaplandığı matrahın genişletilmesi 
suretiyle il özel idareleri ve belediyelerin paylarında önemli artışlar sağlanmıştır. 

Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelere bu paylar çerçevesinde 
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde 15.829.323.000 TL ödenek tahsis edilmişken, 2009 
yılında bu ödenek yaklaşık %26 oranında artışla 19.919.000.000 TL olmuştur. 

Diğer taraftan, 2009 Yılı Programında ve Nisan 2009 tarihinde açıklanan Katılım 
Öncesi Ekonomik Programda, mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik 
düzenlemenin hayata geçirileceği belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^~ 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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271.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TEKEL 'de görev yapan bir başmüfettişle ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8565) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞT'NA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞÎMŞEK tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.06.2009 

Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

TEKEL AŞ Teftiş Kurulu Başkanhğı'nda Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
görevlendirilen Kemal Koç'un, hakkında gazetelerde çıkan haberlerden sonra Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevinden ahndığı ve TEKEL Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndaki görevine geri 
döndüğü bilinmektedir. Tekel AŞ Başmüfettişi Kemal KOÇ hakkında basında çıkan 
haberlerde "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
görev yaptığı dönemde Ajansın hesaplarının bulunduğu banka şubesinden hesapların şubede 
tutulması karşılığında Audi A4 marka bir araba istediği, banka ile yaptığı yazışmalarda 
kendisine ait olmayan elektronik imzayı kullandığı" yönünde iddialar bulunmaktadır. 

1- Tekel AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Kemal Koç'un İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttüğü esnada 
hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak TEKEL AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? 

2- Hakkında iddialar bulunan bir Başmüfettişin kendisi ile ilgili gazetelere yansıyan 
iddialar soruşturulmadan, bu iddiaların doğru olup olmadığı ortaya konulmadan 
kendisinin Başmüfettiş unvanıyla başka kişiler ve kurumlar üzerinde teftiş görevini 
yerine getirmesi etik midir? Böyle bir teftiş süreci teftişin amacına, mantığına uygun 
düşmekte midir? 

3- Tekel Teftiş Kurulu üyelerinden bazılarının Tekel Teftiş Kurulu Başkanlığı'na dilekçe 
ile müracaat ederek Başmüfettiş Kemal KOÇ hakkında basında çıkan iddiaların 
araştırılmasını/incelenmesini/soruşturulmasını istedikleri ancak Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nın bu dilekçelere ve basında çıkan haberlerde yer alan iddialara ilişkin 
herhangi bir girişimde bulunmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 5 1 0 7 2 8 07?fîflQ 
KONU : Soru Önergesi ü 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/8565 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Özelleştirme tdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 
Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol işletmeleri A.Ş. (TTA) Başmüfettişi Kemal KOÇ 
özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/03/2008 tarih ve 1836 sayılı yazısına istinaden TTA 
Yönetim Kurulunun 25/03/2008 tarihli 41 sayılı kararı uyarınca, 31/03/2008 tarihinde İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansında Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 
Ajans Yürütme Kurulunun 10/10/2008 tarih ve 2008/41 sayılı kararı ile de TTA'daki görevine 
iade edilmiştir. 
İlgili, anılan ajanstan görevine iade işlemini idari yargıda dava konusu yapmış ve İstanbul 8. 
İdare Mahkemesinin 2008/1908 sayılı kararı ile Ajanstaki görevine iade edilmiş olup, 16/06/2009 
tarihinden itibaren bu görevini sürdürmektedir. 
27/11/2008 tarihli bir gazetede "Maalesef Yine Tekel" başlığı ile "bazı harcamaların rayicin 
üzerinde olduğu, ajansın hesaplarının bulunduğu banka şubesinden hesapların şubede tutulması 
karşılığında Audi A4 marka bir araba istendiği" gibi ilgili hakkında bir takım usulsüzlük 
iddialarına yer verildiğinin görülmesi üzerine, TTA tarafından, 27/11/2008 tarihli 446 sayılı yazı 
ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından iddialara ilişkin bilgi talebinde 
bulunulmuştur. 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından TTA Genel Müdürlüğüne gönderilen 
28/11/2008 tarihli 281 sayılı yazıda özetle; "Kemal KOÇ'un 31/03/2008-17/10/2008 tarihleri 
arasında Ajansları bünyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı ve Yürütme 
Kurulunun 10/10/2008 tarih ve 2008/41 sayılı kararı ile kurumundaki görevine iade edildiği, 
kararın gazete haberinde yer alan hususlarla ilgili bir gerekçeye dayanmadığı ve benzeri bir 
olayla ilgisinin bulunmadığı, gazetedeki hususların gerçekle hiçbir şekilde alakasının 
bulunmadığı, ajanslarında çalışan hiçbir personelin herhangi bir bankadan araç talep etmediği ve 
kullanmadığı, anlatılan olayların tamamen gerçek dışı, yıpratma amaçlı ve hayal Ürünü olduğu," 
bilgilerine yer verilmiştir. 
30/11/2008 tarihli mezkur gazetede yayımlanan yazıda da; Kemal KOÇ'un, anılan iddiaların 
gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamalarına yer verilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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272.- Yalova Milletvekili Muharrem înce'nin, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8567) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.06.2009 

^^-IÇÎuharrern İNCE 
^ ^ Yalova Milletvekili 

Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, bir TV programında sözleşmeli 
öğretmenlerin kadroya geçirileceğini açıklamıştı. Sayın Hüseyin Çelik, 1. atama bölgesinde 
zorunlu hizmet yerlerinde 5 yıl, 2. atama bölgesinde 4 yıl, 3. atama bölgesinde ise 3 yıl görev 
yapan sözleşmeli öğretmenlerin, hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan kadroya 
alınabileceğini açıklamıştı. 

Ulusal basında yer alan haberlere göre de; AKP Genel Merkez Halkla İlişkiler 
Başkanlığı tarafından sözleşmeli bir öğretmenin kadroya ne zaman alınacağız 
Bakanlığınızdan aldıklarını söyleyerek başvuran kişiye ilettikleri cevapta; 

Sayın TÜRK; Sözleşmeli öğretmenlerin (kademeli olarak ve her yıl belli sayıda 
kadroya alınması için yönetmelik taslağı üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

2009 yılı içinde uygulamanın başlatılması beklenmektedir. Yine KPSS puan üstünlüğü 
ile kadroya geçişler devam edecektir. 

Onun için hiçbir sözleşmeli Öğretmenimiz, nasıl olsa kadroya alınacağız KPSS'ye 
hazırlansam da olur, hazırlanmasam da olur diyerek rehavete düşmesin. KPSS'ye çalışarak 
beyninizin gücü ile kadroya geçmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere 
sınavsız kadroya geçişler kademeli ve belli sayıda olacaktır. İyi günler dileriz." İfadeleri 
bulunmaktadır. 

1- "KPSS'ye çalışarak beyninizin gücü ile kadroya geçmenizi tavsiye ederiz." Açıklaması 200 
bine yakın Öğretmen açığının olduğu ülkemizde üniversite bitirmiş öğretmen olarak mezun 
olmuş gençlerimize verilebilecek bir cevap mıdır? 

2- Mahalli idareler seçimi öncesi, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in bir TV 
programında sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirileceğini söylemesi seçim yatırımı olarak 
mı kalmıştır? 

3- Bakanlığın Sürekli Olarak kadrolu öğretmen alımı yapması halinde Sözleşmeli 
öğretmenlerde KPSS puan üstünlüğü ile kadroya geçebileceklerdir. Fakat bakanlık sözleşmeli 
öğretmen alımına devam etmektedir. Hem sözleşmelileri kadroya alacağım derken bir yandan 
da sözleşmeli öğretmen alımı yapılması bir çelişki değil midir? 

4- Sözleşmeli öğretmenlerin hepsinin hiçbir şarta bağlı olmadan kadroya geçirilmeleri için 
Bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4051 21/7/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :25.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya 
alınmasına ilişkin" tlgi yazı eki 7/8567 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin 
kadroya geçirilmeleri konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ılı 
Millî Eğitim Bakanı 
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273.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, sözleşmeden kadroya geçen öğretmenlerin 
hizmet puanlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/8573) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nimet 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.06.2009 

Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Şu an kadrolu öğretmen olarak görev yapan ancak,Bakanhk tarafından KPSS puanı 
esas alınarak kısmı zamanlı öğretici olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C ve 
4/B maddeleri uyarınca göreve başlayan öğretmenlerimizin hizmet sürelerinin hizmet puanına 
yansıtılmadığı konusu sürekli şikayet konusu olmaktadır. 

1.Sözleşmeli olarak göreve başlamış ancak daha sonra kadroya geçmiş olan 
öğretmenlerimizin hizmet süreleri hizmet puanına yansıtılmakta mıdır? 

2.Eğer bu yansıma yapılmıyorsa yeni görevinizde, bu durumda bulunan 
öğretmenlerimizin mağdur olmaması için nasıl bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ 3992 17/ 7/ 2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :25.06.2Û09 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT'un, "Sözleşmeden kadroya geçen 
öğretmenlerin hizmet puanlarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/8573 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmelerine yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Söz konusu öğretmenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C 
maddesine göre kısmi zamanlı öğretici olarak görev yapanlann hizmet sürelerine ilişkin 
puanlan, adından da anlaşılacağı üzere kısmi zamanlı öğretici olduklarından hizmet 
puanlanna yansıtılamamaktadır. Ancak, aynı Kanun'un 4/B maddesine göre öğretmen olarak 
görevlendirilenlerin hizmet sürelerine ilişkin puanlan ise kadrolu öğretmenliğe atanmalan 
halinde hizmet puanına yansıtılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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274.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, geri çekilen bir ilaca ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/8579) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından Anayasa'nın 98. ve 
İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Sevahir BAYINDIR 
Şırnak Milletvekili 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Glaxo Smith Kline İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
adına ruhsatlı "Augmentin 625 mg Film Tablet" isimli preparatın 8103265 (ÎT: 10.2008, 
SKT:10.2011) nolu serisine 26.05.2009 tarihinde, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipler 
ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" 
doğrultusunda 2.sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Yönetmelik gereği tüm 
eczane, hastane, kurumların, vs. ellerinde bulunan ilgili preparatın ilgili serisini, ruhsat sahibi 
firmaya iade etmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda: 
1-İlacın geri çekilmesinin gerekçesi nedir? îlacın geri çekilme sının ve sınıfı nedir? 
2-Hangi denetimler sonucu piyasaya sürülmüştür? 
3-Sağlık açısından ne gibi riskler içermektedir? Risk altındaki tüketici grubu için, ilacın ciddi 
ve hayati sağlık sorunlarını ortaya çıkarması durumunda ne gibi önlemler alınmıştır? 
4-Augmentin adlı antibiyotiğin 2.sınıf B seviyesindeki ilaç Türkiye'de ne kadar imal 
edilmiştir? Dağıtımın yapıldığı yerlere (depo, eczane, hastane ve diğer kurumlar) ne kadar 
ürün dağıtılmıştır? Şu ana kadar tüketilen ilaç sayısı nedir? 
5- Bakanlığın ilacın geri çekilmesinde uygulayacağı kısa sürede ve etkin toplatma planı var 
mıdır? Varsa nasıl uygulanacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.11-610 
Konu: Yazılı soru önergesi 

İlgi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

:25.06.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazıları. 

Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir BAYINDIR tarafından verilen "Geri çekilen bir 
ilaca" ilişkin 7/8579 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Yazılı soru önergesi cevabı Prof. Dr. Recfep"AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 
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Sımak Milletvekili Sayın Sevahir BAYINDIR tarafından verilen "Geri çekilen bir ilaca" 
ilişkin 7/8579 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR; 

Sağlık Bakanlığı îlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Glaxo Smith Kline İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 
adına ruhsatlı "Augmentin 625 mg Film Tablet" isimli preparatın 8103265 (İT: 10.2008, SKT: 10.2011) 
nolu serisine 26.05.2009 tarihinde, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve terkipler ile Bitkisel Preparatların 
Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda 2.sınıf B seviyesinde geri 
çekme işlemi uygulanmıştır. Yönetmelik gereği tüm eczane, hastane, kurumların, vs. ellerinde bulunan 
ilgili preparatın ilgili serisini, ruhsat sahibi firmaya iade etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda: 

1- İlacın geri çekilmesinin gerekçesi nedir? ilacın geri çekilme sınırı ve sınıfı nedir? 
2- Hangi denetimler sonucu piyasaya sürülmüştür? 
3-Sağlık açısından ne gibi riskler içermektedir? Risk altındaki tüketici grubu için, ilacın ciddi 

ve hayati sağlık sorunlarını ortaya çıkarması durumunda ne gibi önlemler alınmıştır? 
4-Augmentin adlı antibiyotiğin 2.sınıf B seviyesindeki ilaç Türkiye'de ne kadar imal 

edilmiştir? Dağıtımın yapıldığı yerlere (depo, eczane, hastane ve diğer kurumlar) ne kadar ürün 
dağıtılmıştır? Şu ana kadar tüketilen ilaç sayısı nedir? 

5- Bakanlığın ilacın geri çekilmesinde uygulayacağı kısa sürede ve etkin toplatma planı var 
mıdır? Varsa nasıl uygulanacaktır? 

CEVAPLAR: 

l-GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan ve Fako ilaçları A. Ş. 
tarafından üretimi yapılan "Augmentin 625 mg Film Tablet" adlı müstahzarın 8103265 
(S.K.T: 10.2011) seri numaralısı Bakanlığımca yaptırılan inceleme ve analizler sonucunda; ambalaj 
içersindeki bir adet tabletin ortadan ikiye bölünmüş olması nedeniyle fiziksel yönden uygun 
bulunmamıştır. Bu nedenle "Augmentin 625 mg Film Tablet" adlı müstahzarın söz konusu 
serisine 26.05.2009 tarihinde ilgili mevzuat gereğince 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, 
hastane, vb.) geri çekme işlemi uygulanmıştır. 

2- Bakanlığımın ilaç ruhsatlandırmasına ilişkin uygulamakta olduğu mevzuat Avrupa Birliği 
üye ülkelerinin uygulamalarıyla paraleldir. İlgili mevzuat kapsamında ruhsatlandırma müracaatında 
ilacın menşei ülkesi, hammadde kaynağı, üretim yeri ve diğer teknik bilgiler tam ve eksiksiz olarak 
sunulmaktadır. İlacın tyi imalat Koşulları (GMP) çerçevesinde üretildiğinin tespiti için Amerika Gıda 
ve İlaç Otoritesi (FDA) onayı, Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) onayı, Uluslararası îlaç Teftiş 
Organizasyonu (PIC) üyesi ülkelerden herhangi birinin sağlık otoritesi tarafından verilen onay veya 
Bakanlığım müfettişlerinin onayı aranmaktadır. Adı geçen müstahzarın üretim yeri olan Fako İlaçları 
A.Ş. de 14.10.2008 tarihinde denetlenmiş ve yürürlükte olan mevzuata uygun faaliyet gösterdiği 
görülmüştür. 

3-"Augmentin 625 mg Film Tablet" isimli müstahzarda ortaya çıkan fiziksel uygunsuzluk (tek 
bir tablette kırık tesbiti) sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığından 2.sınıf B seviyesinde geri 
çekme işlemi yapılmıştır. Bu geri çekme işlemi, ciddi ve hayati sağlık sorunlarının çıkabileceğine dair 
kabul edilebilir nedenlerin bulunduğu durumlarda yapılan 1.sınıf A seviyesi (Tüketici seviyesine kadar 
iner) geri çekme işlemi değildir. 

4-Geri çekmenin sona ermesi durumunda sorumlu firma tarafından geri çekilen ürünün 
dağıtımının yapıldığı yerler ve çekilen ürün miktarı içerecek sonuç raporu Bakanlığıma sunulmaktadır. 
"Augmentin 625 mg Film Tablet"e ilişkin geri çekme işlemi devam ettiğinden soriüç raporu henüz 
Bakanlığıma intikal etmemiştir. 

S- ilaçların geri çekilmesinde ve toplatılmasında uyulacak kural, yetki ve sorumluluklar ile 
kontrol esasları 15.08.1986 tarihli ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Farmasötik ve Tıbbi 
Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler İle Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması 
Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenmiştir. Mezkur Yönetmelik doğrultusunda yerinde ve 
etkin tedbirler uygulamaya süratle konulmakta ve geri çekme süreci Bakanlığımızca izlenmekmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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275.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Bingöl-Genç 'teki deprem konutlarının eksikliklerine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı (7/8584) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 11.06.2009 

Bingöl ilimiz Genç ilçesinde meydana gelen afetten dolayı çok zor günler geçiren ve 
büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız uzun uğraşlar sonucunda eksik de çlsa afet 
konutlarına taşınmışlardır. Ancak konutların tam olarak bitirîlmemesi ve birçok 
eksikliklerinin bulunması nedeniyle vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. 
Elektrik, su ve kanalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle vatandaşlarımız en insani 
gereksinimlerini bile karşılayamamakta bu da hastalık da dahil bir çok sıkıntıyı 
beraberinde getirmektedir. 

1- Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an Önce giderilmesi için Deprem Konutlarındaki 
elektrik, su ve kanalizasyon ile ilgili eksiklikleri ne zaman tamamlayacaksınız? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.SGB.0.21.00.610/1285 24/7/2009 
Konu : Ardahan Milletvekili 

Ensar ÖGÜT'ün 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.06.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazınız. 
Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün , Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/8584 

Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EK: 
Cevap Yazısı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖGÜT'ÜN 

T.B.M.M. 7/8584 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORU VE CEVABI 

SORU: 

Bingöl ilimiz Genç ilçesinde meydana gelen afetten dolayı çok zor günler geçiren ve 
büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız uzun uğraşlar sonucunda eksik de olsa afet konutlarına 
taşınmışlardır. Ancak konutların tam olarak bitirilmemesi ve birçok eksikliklerinin bulunması 
nedeniyle vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Elektrik, su ve kanalizasyon sisteminin 
olmaması nedeniyle vatandaşlarımız en insani gereksinimlerini bile karşılayamamakta bu da 
hastalık da dahil bir çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. 

• 1- Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için Deprem 
Konutlarındaki elektrik, su ve kanalizasyon ile ilgili eksiklikleri ne zaman tamamlayacaksınız? 

CEVAP: 

Genç-Telyin Mevkiindeki 320 adet Afet Konutunun altyapıları için, 2006 yılı Yatırım 
Programında 1.000.000 TL. ödenek ayrılmış ve alt yapı işi yılı içinde tamamlanmıştır. 

Genç-Telyin Mevkiindeki 36 adet Afet Konutunun elektrik işi için 2007 yılı Yatırım 
Programında 150.000 TL. ödenek ayrılmış ve bahse konu iş yılı içinde tamamlanmıştır. 

Genç-Yenişehir Mah. Telyin Doğanevler-Yiğitbaşındaki 92 adet Afet Konutunun 
altyapıları için 2009 yılı Yatırım Programında 50.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 

Genç-Kültür Mah. Günkondudaki 71 adet Afet Konutunun altyapıları için 2009 yılı 
Yatırım Programında 240.000TL. ödenek ayrılmıştır. 

Afetzedelerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi için Bakanlığımızca yapımı 
tamamlanan afet konutlarının altyapılarına ilişkin sorunların, yılı içinde bütçe imkanları 
çerçevesinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde çözümlenmesine çalışılmaktadır. 
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276.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, kekemelerin telefon görüşmelerine indirimli tarife 
uygulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8586) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.06.200° 

K/luharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Ülkemizde 2 milyon yurttaşımızın konuşma zorluğu çektiği bilinmektedir. AKP 
Hükümetleri döneminde konuşma zorluğu çeken, kekeme yurttaşlarımızın telefonda daha 
ucuza görüşmelerine imkân tanımak için çeşitli girişimler olmuş, ancak kekeme olan 
yurttaşlarımızın telefon görüşmelerinde bir indirime gidilememiştir. Kekeme yurttaşlarımızın 
normal yurttaşlarımıza göre 3-4 kat daha fazla sürede telefon görüşmelerini 
gerçekleştirebildikleri yönünde bilimsel raporlar bulunmakta ve bu konuda açılan davada 
mahkemenin kekeme yurttaşlarımızın lehine karar verdiği bilinmektedir. 

1- Kekeme olduklarını doktor raporuyla belgeleyen yurttaşlarımızın indirimli tarifeden 
telefon görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için Türk Telekom ve GSM operatörleri 
ile görüşerek bir girişimde bulunacak mısınız? 

2- Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kekemelerin indirimli tarifeden telefon 
görüşmeleri yapmalarına ilişkin düzenleme var mıdır? Varsa bu indirim hangi ülkeden 
hangi oranda uygulanmaktadır? 

3- özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından bugüne kadar kekeme yurttaşlarımızın 
indirimli tarifeden telefon görüşmesi yapabilmeleri için bir çalışma yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa kekeme yurttaşlarımızın beklediği indirimli telefon uygulaması neden 
gerçekleşmemiştir? Kekeme yurttaşlarımızın indirimli tarifeden telefon görüşmelerini 
yapmalarının önünde hangi engeller bulunmaktadır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

06/7/2009 
SAYI : B.02.0.007.00/957 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığYnıfl 25.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14221 sayılı yazısı. 

İlgi yaza ekinde Bakanlığıma gönderilen Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'ye 
ah 7/8586 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

* 3 . V>» -=» —•*^T 
Selma Aliye KAVAF" 

Devlet Bakanı 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
7/8586 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Ülkemizde 2 milyon yurttaşımızın konuşma zorluğu çektiği bilinmektedir.AKP 
Hükümetleri döneminde konuşma zorluğu çeken, kekeme yurttaşlarımızın telefonda 
daha ucuza görüşmelerine imkan tanıtmak İçin çeşitli girişimler olmuş, ancak 
kekeme olan yurttaşlanmızın telefon görüşmelerinde bir indirime gidilememiştir. 
Kekeme yurttaşlarımızın normal yurttaşlanmıza göre 3-4 kat daha fazla sürede 
telefon görüşmelerini gerçekleştirebildikleri yönünde bilimsel raporlar bulunmakta 
ve bu konuda açılan davada mahkemenin kekeme yurttaşlanmızın lehine karar 
verdiği bilinmektedir. 

SORU1: 

Kekeme olduklannı doktor raporuyla belgeleyen yurttaşlanmızın indirimli 
tarifeden telefon görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için Türk Telekom ve GSM 
operatörleri ile görüşerek bir girişimde bulunacak mısınız? 

CEVAP 1: 

Kekemelik, özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek 3 Sayılı Cetvelin konuşma ve ses bölümünde yer 
almaktadır. Çeşitli şekillerde konuşma bozukluğu yasayan bireyler EK 3 sayılı cetveldeki 
KBB bölümünde değerlendirilmektedirler. Dolayısıyla kekemelik özürlü sağlık kurulu 
raporlarında ayrı bir bölümde incelehmemektedir. %40 özür oranını alan bireyler GSM 
operatörleri tarafından özürlülere yönelik uygulanan çeşitli indirimlerden hali hazırda 
yararlanmaktadırlar. 

SORU 2: 

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kekemelerin indirimli tarifeden telefon 
görüşmeleri yapmalanna ilişkin düzenleme var mıdır? Varsa bu indirim hangi 
ülkeden hangi oranda uygulanmaktadır? 

CEVAP 2: 

Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki her özür grubundaki bireyler indirimli tarifeden 
telefon görüşmelerini yapabilmektedirler. Ayrıca, telefon görüşmelerinde her ülke kendi 
şartları doğrultusunda özürlüler için çeşitli oranlarda indirimler yapmaktadır. Yasal mevzuat 
içinde bu indirimlere yer verilmemiştir. 

SORU 3: 

özürlüler idaresi Başkanlığı tarafından bugüne kadar kekeme yurttaşlanmızın 
indirimli tarifeden telefon görüşmesi yapabilmeleri için bir çalışma yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa kekeme yurttaşlanmızın beklediği indirimli telefon uygulaması neden 
gerçekleşmemiştir? Kekeme yurttaşlanmızın İndirimli tarifeden telefon görüşmeleri 
yapmalannın önünde hangi engeller bulunmaktadır? 
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CEVAP 3: 

özürlüler İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin olarak yapılan çalışmalardan bazıları 
aşağıda sıralanmıştır. 

özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun işbirliğinde 
TELSİM'le imzalanan protokolle Türkiye'de ilk kez iletişime sosyal bir boyut 
kazandırılmıştır. Bu sayede tüm GSM aboneliklerinden daha avantajlı koşullara sahip olan 
Özgür Haftan, çalışma işgücü kaybı oranı %40 ve üstünde olan tüm özürlülerin 
yararlandırılmaları sağlanmıştır. Bu çalışma örnek olmuş ve diğer GSM operatörleri benzer 
indirimleri yapmışlardır. Özürlüler için özel tarifeleri devam etmektedir. 

özürü nedeniyle evinden çıkamayan bireylerin en doğal gereksinimi olan 
haberleşme konusunda çeşitli telefon makineleri ve aparatlar geliştirilmesi ve günlük 
yaşamındaki işlerini telefonla takip etmesinin mümkün kılınarak giderlerinin telafi edilmesi 
önemli bir husustur, özürlüler İdaresi Başkanlığfnın bu konuya ilişkin görüşleri 8-10 
Haziran 1998 tarihlerinde Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilen 9.Ulaştırma Şurası 
komisyonlarında belirtilmiş ve özürlülerin haberleşme gereksinimlerinde kolaylık 
sağlanması konusu Şura kararlarında yer almıştır. 

Ayrıca, özürlüler idaresi Başkanlığınca düzenlenen I. özürlüler Şurasında konuyla 
ilgili çalışmalar olmuş ve "iletişim hizmetlerine tüm özürlülerin erişebilirliğinin sağlanması 
için hizmet ve teknolojilere erişim konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır." şura kararı 
alınmıştır. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı, Kitle İletişim Araçları, 
Üniversiteler sorumlu ve yetkili kılınmıştır, "özürlülerin hareket yetenekleri sınırlı ve 
zahmetli olduğu için Türk Telekom hizmetleri bu kesime, kendi mensuplanna sağladığı 
ölçüde ayrıcalıklı davranabilir." Konuyla ilgili olarak alınmış bir başka şura karar olup, 
kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Türk Telekom yetkili kılınmıştır. Bir başka şura kararı 
ise "Kamuya açık haberleşme araç ve tesisleri özürlülerin kullanımına uygun ölçü, nitelik 
ve konumda yeniden düzenlenmelidir." kararı olup, kararın uygulanmasıyla ilgili olarak 
Türk telekom, PTT ve yerel yönetimler yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca iletişim hizmetlerinde hizmeti yaygınlaştırma, özürlülere uygun teknoloji 
sağlanması %e hizmette indirim uygulanması konusunda ilgili sektörler nezdinde girişimler 
olmuştur. Ancak, tüm bu çalışmalar özürlüleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak 
yürütülmüş çalışmalar olup, kekeme yada diğer özürlüler aynmı yapılmadan, tüm özür 
gruplarını kapsayacak biçimde ele alınmıştır. 

özürlü sağlık kurulu raporu verilmesi ile ilgili yukarıda adı geçen yönetmelik gereği 
%40 özür oranı alan konuşma özürlü bireylerin GSM operatörleri tarafından sağlanan 
indirimden yararlanabilmeleri önünde bir engel bulunmamaktadır. 

. Bunların yanında; Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanlığının ilgili Genel Müdürleri ve 
özürlüler idaresi Başkanlığı arasında gerçekleşen toplantı sonucunda, Ağustos 2009 
itibariyle "Erişilebilirlik" konusunda eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu eylem 
planı ile tüm Özürlü vatandaşlarımızın iletişim olanaklarının arttırılması ile bilgiye ve kişiye 
ulaşımı daha da rahatlayacaktır. 

Saygılarımla. U-=— ^ 

Selma Aliye KAWF 
Devlet Bakanı 
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277.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeye 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8588) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Oktay VURAL 
İzmir Milletvekili 

4 Mayıs 2007 tarihinde Sayın başbakan ile Genelkurmay başkanı sayın Yaşar 
Büyükanıt'ın Dolmabahçe'de yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin medyada çeşitli haberler 
yer almıştır. Sayın başbakan da, Sayın Büyükanıt açıklarsa "ben de o şeyleri'' açıklarım 
ifadesini kullanmıştır. Sayın Büyükanıt da görüşmenin "devlet işi" olduğunu ifade etmiştir. 
Yapılan görüşmenin "devlet işi" olduğu ifade edildiğine göre sorularımı yöneltiyorum: 

1-Sayın Başbakan Dolmabahçe'de yapılan bu "devlet işi" görüşmenin içeriğini 
Bakanlar Kurulunda ve diğer devlet ilgilileriyle paylaşmış mıdır? 

2-Sayın Büyükanıt bu "devlet işi" görüşmenin içeriğini Genelkurmay Başkanlığı ile 
paylaşmış mıdır? 

3-"Devlet işi" görüşme hakkında devletin hangi kurumların da bilgi bulunmaktadır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

m ıB.rc.o.oo,/** ' 6 TEM m 

Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8S88-14330/31067 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Oktay VURAL'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8588 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEI 
Ek-Yazı Devlet Bakan/ve 

Başbakan Yasflımcısı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY VURAL'IN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH 

ETTİĞİ 7/8588 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan Dolmabahçe de Sayın Genelkurmay Başkanı ile yaptığı 
görüşmede devlet ve ülke sorunlarına müteallik konularda görüş alış verişinde 
bulunmuştur. 

Sayın Başbakan muayyen ya da gayri muayyen zamanlarda Devlet 
katmanlarında görev yapan asker-sivil makamlarla ülkenin temel iç ve dış 
sorunlarını görüşmekte, değerlendirmekte, mülahazalarım paylaşmakta ve 
gerekli karar, inisiyatif ve talimatlarını ilgili makam ve muhataplarına 
iletmektedir. 

Başbakanların devlete ve ülkeye müteallik konularda muayyen ve gayri 
muayyen görüşmelerinin içeriğini her zaman ve her zeminde kamuoyuyla 
paylaşmaları devlet yönetiminde adetten değildir. 

Kaldı ki; iki birey arasında bile mahfuz görüşmelerin tabii olduğu 
varsayıldığında, Saym Başbakanın devlet kurum ve kuruluşlarının yöneticileri 
ile her görüşmesini aşikar kılması beklenemez. 

Saym Başbakan'ın gerek yurtiçi gerek yurtdışı yapmış olduğu görüşmeler, 
ilgili mevzuat ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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278.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal eden kurum ve 
kuruluşların yönetimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı 
(7/8608) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Ömer 
DlNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.19.06.2009 

Şevket KÖSE 

CHP Adıyamaja^MilletVekili 

1-Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kurumlar ya da diğer şekillerde intikal eden 
iştirak, bağlı ortaklık, işletme veya diğer kurum ve kuruluşlar hangileridir? 

Bu iştirak, bağlı ortaklık, işletme veya diğer kurum ve kuruluşlarda bu güne kadar kaç 
Yönetim Kurulu Üyesi görevlendirilmiştir? 

2-Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulduğu günden bugüne iştirak, bağlı ortaklık, işletme 
veya diğer kurum ve kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi olarak kimler görevlendirilmiştir? Bunlar 
memur mudur? Unvanları nedir? Bunların görevlendirilme kriterleri nelerdir? İşletme yönetimiyle 
ilgili eğitimleri nedir? Bu görevlendirmeleri kim yapmıştır? 

3-Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulduğu günden bu yana iştirak, bağlı ortaklık, işletme 
veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ne kadar Yönetim Kurulu 
üyelik ücreti ve diğer adlar altında ödeme yapılmıştır? ödeme yapılan memurlar kimlerdir ve bu 
memurlara bugüne kadar toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? 

T.C. 
fJj ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.0.11.00.00-610-1659 3 1 İmm 2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/07/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/8608 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı Ömer DİNÇER 
Bakan 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE'NÎN 7/8608 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, kurucu, ortaklık payının satın alınması veya banka sandıklarının kuruma 
devrinden dolayı aşağıda belirtilen iştirakleri bulunmaktadır. 

20/05/2006 tarihli, 26173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kurumların 
iştirakleri de devredilmiştir. 
^ İŞTİRAKİN ADI KURUM HİSSE. 
MQ iSÜİKAJy&ALÜ ORANI <%) 

1 Emek İnşâat ve İşletme A.Ş. 49 
2 Taksim Otelcilik A.Ş. 31,425 
3 Yeditepe Beynelminel Otelcilik A.Ş. (Conrad Otel) 26 
4 Oyak İnşaat A.Ş. 25 
5 Merkez Bankası 1,40 
6 Deniz Nakliyat T.A.Ş. 0,00173 
7 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 0,0246 
8 USX -RAY Röntgen A.Ş. (Troph Röntgen) 0,113 
9 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi - 0,31 
10 SBN Sigorta Anonim Şirketi (Ticaret Sigorta A.Ş.) 0,478 
11 Tasfiye Halinde ES ÇİM Eskişehir Ç.F.T.A.Ş. 1,9607 
12 Tasfiye Halinde Kansaş Kan ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 10 
13 Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. 10 
14 Tasfiye Hal inde Türk Ticaret Bankası A.Ş. 0,314 
15 Petkim Petro-Kimya Holding A.Ş 7 
16 Türkiye Petrolleri A.O. 5,47336 

Bu iştiraklerden, Petkim Petro-Kimya Holding A.Ş.'deki hisse, kamu hissesi ile 
beraber özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 30/05/2008 tarihinde hisse satış sözleşmesi 
imzalanarak satılmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ise 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına 
alındığından, mahkeme kararı gereğince hisselerinin Hazine Müsteşarlığından Kuruma devri 
çalışmaları devam etmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu iştiraki olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., Taksim Otelcilik 
A.Ş., Yeditepe Beynelminel Otelcilik A.Ş. (Conrad Otel) ve Oyak İnşaat A.Ş.'de Kurumu 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi seçilmektedir. Diğer şirketlerde hisse oranının 
yetersiz olması nedeniyle Yönetim ve Denetim Kurullarında Kurum temsil edilmemektedir. 
Şirket Ana Sözleşmelerine göre Emek inşaat ve İşletme A.Ş. ve Yeditepe Beynelminel 
Otelcilik A.Ş. (Conrad Otel) Yönetim Kurullarında görev almak üzere birer üye Kurum 
dışından aday gösterilebilmektedir. İştiraklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildikten 
sonra Yönetim Kurullarında görev yapan üyeler ile ödenen ücretler aşağıda gösterilmiştir. 

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Genel Kurullarında, Kurumu İdare Meclisinde temsilen; 
2006 yılında, Devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürü Mehmet Ali ÖZYER, Genel 

Müdür Yardımcısı Ahmet AYAZ ve Kurum dışından Kemal YALÇIN, 
2007 yılında, Kurum Başkan Yardımcısı V. Şenol AYDIN, Devredilen Emekli 

Sandığı İnşaat Daire Başkanı Zafer CENGİZ ve Kurum dışından Kemal YALÇIN, 
2008 yılında, Kurum Başkanı V. Tahsin GÜNEY, Kurum Başkan Yardımcısı Yahya 

ADIYAMAN ve Kurum dışından Hamiyet YILDIZBAŞ, 
2009 yılında, Kurum Başkan Yardımcısı Yahya ADIYAMAN, Kurum personeli 

Avukat Faruk ÇAKMAK ve Kurum dışından Hamiyet YILDIZBAŞ, 
seçilmiştir. 
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Emek İnşaat A.Ş.'de görev alan îdare Meclisi Üyelerine her yıl Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin 
Tebliğ"de belirlenen ücretler üzerinden; 2006 yılı 1.404,66 TL olarak belirlenmiş ise de 
Yönetim Kurulu Kararı gereğince indirim yapılarak 1.264,20 TL, 2007 yılı 1.557,50 TL, 2008 
yılı 1.663,47 TL, 2009 yılı 1.799,00 TL aylık ücret ödenmiştir. 

Taksim Otelcilik A.Ş. Genel Kurullarında, Kurumu Yönetim Kurulunda temsilen; 
2006 yılında, Devredilen Emekli Sandığı İdari İşler Daire Başkanı Selahattin ACISU, 
2007 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı V. Selahattin 

ACISU, 
2008 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel UYAR, 
2009 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanı V. 

Cevdet CEYLAN, 
seçilmiştir. 
Taksim Otelcilik AŞ. Yönetim Kurulunda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine 

Şirket Genel Kurulunda belirlenen ücretler üzerinden; 
2006 yılında 1.000,00 TL, 2007 yılında 1.250,00 TL, 2008 yılında 1.500,00 TL, 2009 

yılında 1.500,00 TL aylık ücret ödenmiştir. 
Yeditepe Beynelminel Otelcilik A.Ş. (Conrad Otel) Genel Kurullarında, Kurumu 

Yönetim Kurulunda temsilen; 
2006 yılında, Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret 

BARIN, Devredilen Emekli Sandığı Sağlık Daire Başkanı Ahmet ŞENER, 
2007 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret BARIN, 

Devredilen Emekli Sandığı Sağlık Daire Başkam Ahmet ŞENER, 
2008 yılında. Sosyal Sigortalar Genel Müdürü İbrahim ULAŞ, Sigortalı Tescil ve 

Hizmet Daire Başkanı V. Mustafa ERDEN, 
2009 yılında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa APAYDIN, İstanbul Üniversitesi 

işletme Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Ahmet Cevat ACAR, 
seçilmiştir. 
Yeditepe Beynelminel Otelcilik A.Ş.'de (Conrad Otel) görev alan Yönetim Kurulu 

Üyelerine her yıl Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak 
Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ"de belirlenen ücretler üzerinden; 

2006 yılı 1.404,66 TL, 2007 yılı 1.557,50 TL, 2008 yılı 1.663,47 TL, 2009 yılı 
1.799,00 TL aylık ücret ödenmiştir. 

Oyak inşaat A.Ş. Genel Kurullarında, Kurumu Yönetim Kurulunda temsilen; 
2006 yılında, Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Sancar 

BAYAZIT, 
2007 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişi Ali 

PEKTEN, 
2008 ve 2009 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetim Daire 

Başkanı V. Ömer ALAN, 
seçilmiştir. 
Oyak inşaat A.Ş. Yönetim Kurulunda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine şirket 

Genel Kurulunda belirlenen ücretler üzerinden; 
2006 yılı 1.000,00 TL, 2007 yılı 1.250,00 TL, 2008 yılı 1.500,00 TL, 2009 yılı 

1.600,00 TL aylık ücret ödenmiştir. 
İştiraki olunan şirketlerin Yönetim Kurullarında veya İdare Meclisinde Kurumu temsil 

edecek üyeler, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre aday 
gösterilmektedir. Adaylar, 5502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce devredilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığının Yönetim Kurulları tarafından belirlenmekte 
iken 5502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Kurum Başkanının onayı ile tespit 
edilmektedir. 
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279.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, bir derenin temizlenmesine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8609) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 16.06.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Sorular: 
1. Tekirdağ Değirmenaltı bölgesinde akan derenin mikrop saçarak akmaya devam ettiği ve 
denize döküldüğü gözükmektedir. Bununla birlikte bu durumun bölgede yaşayan yazlıkçıların 
sağlıklarını tehtid eder hale gelmiştir. 
2. Yukarıda bahsedilen Değirmenaltı Deresi'nin temizlenmesi ile ilgili ne gibi çalışmalar 
yapılmakta ve bundan sonraki süreçte planlanmaktadır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-433 4 4 3 £ £j 30/7/ 2009 
Konu : Yaztfı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin NALCI' nın 7/8609 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim-

Dh-V-eysei-EROĞLU EK Prof. 
Cevabi yazı Bakan 

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI' NIN 
7/8609 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Tekirdağ Değirmendin bölgesinde akan derenin mikrop saçarak akmaya 
devam ettiği ve denize döküldüğü gözükmektedir. Bununla birlikte bu durumun bölgede 
yaşayan yazlıkçıların sağlıklarını tehdit eder hale gelmiştir? 

SORU 2. Yukarıda bahsedilen Değirmenaltı Deresi 'ntn temizlenmesi ile ilgili ne gibi 
çalışmalar yapılmakta ve bundan sonraki süreçte planlanmaktadır? 

CEVAP 1, 2. Söz konusu bölgede, 03.07.2009 tarihinde Tekirdağ İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğünce yapılan denetimde; denize ve dereye herhangi bir atıksu deşarjının 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca söz konusu derenin ıslahına ilişkin; "Tekirdağ Merkez Değirmenaltı 
Mahallesinin Kayı, (Değirmenaltı) Deresi Taşkınlarından Korunması" işine ait ön inceleme 
Etüd Raporu DSİ Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış olup, 2010-2012 Dönemi Yatırım 
Programı Tasarısı tekliflerinde değerlendirilecektir. 
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280.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8610) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANÜĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.18.06.2009 

Hulu 

Adana M 

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 57'inci maddesi l'inci fıkrasında "Orman sahasını 

artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş 

açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza 

karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile, Devlete ait olup orman 

yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek 

ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre 

ağaçlandırma yapılabilir" denilmektedir. 

Bu itibarla; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde kaç orman 

yangını meydana gelmiştir? Anılan orman yangınlarında kaç hektar alan zarar görmüş, anılan 

alanların ne kadarında ağaçlandırma çalışması yapılmıştır? 

2. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde yangın dışı 

nedenlerle Devlet tarafından ne kadar ağaçlandırma çalışması yapılmıştır? 

3. Anılan yıllar itibariyle ülkemiz genelinde Kamu tüzel kişilerine alt araziler ile 

diğer gerçek ve tüzel kişiler arazilerinde yapılan ağaçlandırma çalışması ne kadardır? Hangi 

kamu tüzel kişiliği ile gerçek ve tüzel kişi tarafından ne kadar ağaçlandırma çalışması 

yapılmıştır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHl.O.0O;0O/610.01- 422 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

ilgi 

4 3 7 3 2 27/7/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in 7/8610 esas nolu yazılı 
soru Önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı Prof. Dr. ROĞLU 

Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/8610 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞFNIN CEVABI 
SORUL 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde kaç orman 

yangım meydana gelmiştir? Anılan orman yangınlarında kaç hektar alan zarar görmüş, 
anılan alanların ne kadarında ağaçlandırma çalışması yapılmıştır? 

CEVAP 1. 
Yılı 

Yangın Adedi 

Zarar Gören Alan 
(Ha) 

2002 

1.471 

8.13 

2003 

2.177 

6.644 

2004 

1.762 

4.876 

2005 

1.530 

2.821 

2006 

2.227 

7.762 

2007 

2.829 

11.664 

2008 

2.135 

29.749 

2009 
3Temmuz 
İtibariyle 

436 

617 
Yanan orman alanları yılı içerisinde ağaçİandınlmıştır. 
SORU 2. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülkemiz genelinde yangın dışı 

nedenlerle Devlet tarafından ne kadar ağaçlandırma çalışması yapılmıştır? 
CEVAP 2. 

Faaliyetler (Ha) 
Ağaçlandırma 
Rehabilitasyon 
Erozyon Kont. 
Mera Islahı 
özel Ağaç. 
Suni Tensil 
Enerji Ormanı 
TOPLAM 

2002 
28.647 
2.093_ 

18.608 
440 

2.199 
14.034 
13.100 
79.121 

2003 
36.914 
5.187 

42.042 
2500 
4.943 

10.531 
14JŞ12 

116.929" 

2004 
34.016 
48.013 
42.136 
3.240 
8.624 

15.737 
13.577 

165.343 

2005 
' 21.439 

65.260 
47.493 
4.259 

10.503 
9.980 

18.771 
177.705 

2006 
25.319 

285.177 
60.776 
5.315 

11.002 
13.579 

0 
401.168 

2007 
18.228" 

313.659 
42.984 
4.163 
8.190 

12.972 
0 

400.196 

2008 
İ6.498 

336.910 
53.917 
4.642 
9.034 

19.622 
0 

463.592 

Toplam 
181.061 

1.056.299 
307.956 
24.559 
54.495 
96.455 
60.260 

1.804.054 

SORU-3: Anılan yıllar itibariyle ülkemiz genelinde kamu tüzel kişiliklerine ait 
araziler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arazilerinde yapılan ağaçlandırma çalışması ne 
kadardır? Hangi kamu tüzel kişiliği ile gerçek ve tüzel kişi tarafından ne kadar ağaçlandırma 
çalışması yapılmıştır? 
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CEVAP 3. 
Gerçek ve Tüzel Kişiliklere 
Ağaçlandırma Çalışmaları; 

Göre 2002-2008 Yılları Arasında Yapılan özel 

Çalışmayı Yapan 
Birim 
Gerçek Kişi 
Köy Tüzel Kişiliği 
Diğer Tüzel Kimlikler 
TOPLAM 

Orman 
JHaO 

Arazisi 

12.760 
12.068 
6.350 

31.178 

Hazine Arazisi 
(Ha.) 

3.710 
2.885 

14.670 
21.265 

özel 
(Ha.) 

MOIkiyet 

1 405 
204 
443 

1.941 

Toplam 
(Ha,). 

17.875 
15.157 
21.463 
54.495 

Yıllara Göre özel 
Çalışma 
Yapılan Saha 

JHa) 
Orman Arazisi 
Hazine Arazisi 
özel Mülkiyet 
TOPLAM 

Ağaçlandırma 

2002 

İ539~ 
657 

3 
2.199 

2003 

3.949 
989 

5 
4.943 

Çalışmaları; 

2004 

2.604 
5.417 

603 
8.624 

2005 

4.135 
5.884 

484 
10.503 

2006 

5.817 
4.821 

366 
11.002 

2007 

5.308 
2.450 

432 
8.190 

2008 

7.826 
1.047 

161 
9.034 

Toplam 

31.178 
21.265 
2.054 

54.495 

Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı Kapsamında 2008 Yıbnda Yapılan 
Ağaçlandırma Çalışmaları; 

Çalışmayı Yapan Birim 

Çevre ve Orman Bakanlığı 
Kamu Kurum Ve Kuruluştan 
Özel ve Tüzel Kişilikler 
Sivil Toplum Kuruluşları 
TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

440.623 
19.601 
2.250 
1.118 

463.592 

'Dikilen Fidan Miktarı 
(000/Adet) 

246.945 
15.825 
1.652 

910 
256.332 

•Ayrıca, Bakanlığımız tarafından 40 milyon fidan dağıtılmış olup, cetvele dahil 
edilmemiştir. 
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SORU-3:. Anılan yıllar itibariyle Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk 
alanında kamu tüzel kişiliklerine ait araziler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arazilerinde 
yapılan ağaçlandırma çalışması ne kadardır? Hangi kamu tüzel kişiliği ile gerçek ve tüzel kişi 
tarafından ne kadar ağaçlandırma çalışması yapılmıştır? 

CEVAP 3. 
Gerçek ve Tüzel Kişiliklere Göre 2002-2008 Yılları Arasında Yapılan özel 
Ağaçlandırma Çalışmaları; 

Çalışmayı Yapan 
Birim • 

Gerçek Kişi 
Köy Tüzel Kişiliği 
Diğer Tüzel Kişilikler 
TOPLAM 

Orman Arazisi 
(Ha.) 

1.925 
243 
578 

2.746J 

Hazine Arazisi 
(Ha.) 

250 
56 

289 
595 

özel Mülkiyet 
(Ha.) 

69 
0 
0 

69 

Toplam 
(Ha.) 

2.244 
299 

"867 
3.410 

Yıllara Göre özel Ağaçlandırma Çalışmaları; 
Çalışma Yapılan 

Saha (Ha) 
Orman Arazisi 
Hazine Arazisi ' 
Özel Mülkiyet 
TOPLAM 

2002 

"~49~ 
32 
0 

81 

2003 

"739 
133 

0 
272 

2004 

348 
0 
0 

348 

2005 

341 
0 
0 

341 

2006 

328 
248 

0 
576 

2007 

455 
71 
69 

595 

2008 

1.086 
111 

0 
1197 

Toplam 

2.746 
595 

69 
3.410 

2008 Yılı Eylem Planı Kapsamında Yapdan Ağaçlandırma Çalışmaları; 
ADANA 

Çalışmayı Yapan Birim 

Türk Silahlı Kuvvetleri 
Milli Eğitim Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Üniversiteler 
TEMA 
Valilik 

TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

2 
279 

3 
139 
19 

338 
780 

Dikilen Fidan M 
(Adet) 

iktarı 

~T9Ö0 
33.847 
3.440 

34.0000 
35.416 
28.799 

137.422 

KAYSERİ 

Çalışmayı Yapan Birim 

İçişleri Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Şirketler ve özel Kişiler 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
TEMA 
Dernekler 
Valilik 
Üniversiteler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Belediyeler 
Sağlık Bakanlığı 
TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

1 
38 

116 
10 

100 
1 

86 
9 
9 

341 
1 

712 

Dikilen Fidan Miktarı 
(Adet) 

1.600 
83.530 
26.820 

260.750 
10.000 

700 
50.500 
8.500 

13.900 
1.196.000 

700 
1.653.000 
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NEVŞEHİR 

Çalışmayı Yapan Birim 

Maliye Bakanlığı 
Miİli Eğitim Bakanlığı 
Belediyeler 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Valilik 
Üniversiteler 
TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

4 
114 

Dikilen Fidan Miktarı 
(Adet) 

3.500 
8.000 

90.300 
1.800 
1.400 
6.000 

171.000 

NİĞDE 

Çalışmayı Yapan Birim 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Valilik 
Üniversiteler 
Belediyeler 
TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

20 
1 
4 
3 

10 
13 
2 
4 

57 

Dikilen Fidan Miktan 
(Adet) 

— • . • 

20.000 
750 

3.500 
3.000 
2.500 

50.250 
2.000 
5.000_ 

87.000 
OSMANİYE 

Çalışmayı Yapan Birim 

Ulaştırma Bakanlığı 
Belediye 
İçişleri Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Valilik 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
TOPLAM 

Ağaçlandırılan Alan 
(Hektar) 

19 
1 
1 
3 
5 

12 
9 

50 

Dikilen Fidan Miktan 
(Adet) 

15.900 
800 

1.250 
2.600 
3.000 
9.800 
8.550 

41.000 
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282.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenköy a'nın, Gebze Kaymakamlığına yapılan kermes 
başvurularına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay 'in cevabı (7/8615) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tararından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hikmet HflBNKA YA 
Kocacli/Milratvekili 

Kermesler toplumumuzda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en üst seviyelere 
ulaştığı bir etkinlik olması bakımından önemlidir. 

Soru 1- Son 6 ay içerisinde Gebze Kaymaklığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hangi 
demek, parti ve vakıflara kermes düzenlemeleri için izin verilmiştir? 

Soru 2- Son 6 ay içerisinde Gebze Kaymaklığı'na kermes düzenlenmesi için yapılan 
başvurular çerçevesinde hangi demek, parti ve vakıflara hangi gerekçeler öne sürülerek 
kermes düzenlemelerine izin verilmemiştir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.0.İLİ.0.02.01.00/ 6093 27/07/2009 
Konu:Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 10.07.2009 tarih ve A.01.0 
GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Hikmet ERENKAYA tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen 7/8615 sayılı yazılı soru önergesi Kocaeli Valiliğine incelettirilmiş 
olup alınan cevabi yazı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^-^İ *? v--*ff 

Beşir ATALAY 
Bakan 

Ekler: 
1- Kocaeli Valiliğinin yazısı 
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T.C 
KOCAELİ VALİLİĞİ 
îl Yazı İşleri'Müdürlüğü 

Sayı :BO54VLK4410300.49l.03/ 
Konu: Yanlı Soru önergesi 

21.07.2009 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 

İlgi: a) 16.07.2009 gün ve 5818 sayılı yazınız. 
b) Gebze Kaymakamlığının 17.07.2009 gün ve 2007 sayıl» yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Hikmet ERENKAYA tarafından TBMM' ye sunulan ve ilgi (a) yazınız 
ekinde Valiliğimize gönderilen yazılı som önergesi ile ilgili inceleme yapılmış olup, önergede sorulan 
sorulara verilen cevabımız aşağıya çıkartılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ök/an SÖZER 
cacli Valisi 

/ 

Soru 1- Son 6 ay içerisinde Gebze Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı' ada hangi 
dernek, parti Ve vakıflara kermes düzenlemeleri için izin verilmiştir? 

Cevap 1-
DerneÜn Adı 

-Gebze Sosyal Faaliyetler Yardımlaşma Derneği 
-Gebze Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Aile Birliği 
-Gebze Kemalat Hanımlar Demeği 
-Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı (TEÇEV) 
-Gebze Empati Kişisel Gelişim Demeği 
-Gebze Tahsil Çağındaki Talebeler Yardım Demeği 
-Gebze Cumhuriyet Halk Partisi Üçe Başkanlığı 
iGebze Erişler Sosyal Yardımlaşma Demeği 

İrin Tarihi Kermes Tarihi 

03.04.2009 
07.04.2009 
16.04.2009 
30.04.2009 
06.05.2009 
20.05.2009 
04.06.2009 
12.06.2009 

10.04.2009-27.04.2009 
28.04.2009-29.04.2009 
23.04.2009-26.04.2009 
03.05.2009-12.05.2009 
09.05.2009-20.05.2009 
22.05.2009-02.06.2009 
12.06.2009-13.06.2009 
19.06.2009-21.06.2009 

Soru 2- Son 6 ay içerisinde Gebze Kaymakamlığına kermes düzenlenmesi için yapılan 
başvurular çerçevesinde hangi dernek, parti ve vakıflara hangi gerekçeler one sürülerek kermes 
düzenlemelerine İzin verilmemiştir? 

Cevap 2- Talep olduğu halde, kermes düzenlemelerine izin verilmeyen demek, parti ve vakıf 
olmamıştır. 
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283.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, TSE Çorlu Şubesinin kapatılacağı haberlerine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8645) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 17.06.2009 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Sorular : 
1. TSE'nin Çorlu şubesinin Belgelendirme görevinin alınması ve şubenin kapatılarak 
Avcılar'a taşınması gündemdedir. Sanayi kenti olan Çorlu ve Çerkezköy için gerekli olan bu 
şubenin hangi amaçlarla belgelendirme görevine son verilmekte ve hangi amaçlarla 
kapatılarak Avcılar'a taşınmaktadır? 
2. Taşınmanın yerine Çorlu şubesine daha fazla yetki vererek gerekli donanımlara sahip 
olmasının sağlanması daha doğru bir hareket değil midir? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
r * Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 622-01-432 0 3 4&. 2009 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
İLGİ: 10.07.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8645-14332/31069 sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Kemalettin NALCI'nın, TSE Çorlu Şubesinin kapatılacağı 

haberlerine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8645) esas nolu yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. A Ijl I IJ \ 

Ek: önerge cevabı N i h a t ^ R G Ü N 
Bakan 

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1- TSE'nin Çorlu şubesinin belgelendirme görevinin alınması ve şubenin 
kapatılarak Avcılar'a taşınması gündemdedir. Sanayi kenti olan Çorlu ve Çerkezköy 
için gerekli olan bu şubenin hangi amaçlarla belgelendirme görevine son verilmekte ve 
hangi amaçlarla kapatılarak Avcılar'a taşınmaktadır? 

Soru 2- Taşınmanın yerine Çorlu şubesine daha fazla yetki vererek gerekli donanımlara 
sahip olmasının sağlanması daha doğru bir hareket değil midir? 

Cevap 1,2- Türk Standardlan Enstitüsü'nün, Tekirdağ ilindeki birimi "Tekirdağ Gözetim ve 
Muayene Müdürlüğü" adı altında Çorlu İlçesinde faaliyet göstermektedir. 

Anılan birimin belgelendirme görevinin alınması yada kapatılarak Avcılar'a taşınması söz 
konusu değildir. 
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284.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 'nin, Adıyaman 'da zirai kazanç ve motorinden alınan 
vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8647) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4 

üncü maddesi l'inci fıkrası (h) bendinde "Vergilendirmeyle ilgili bilgilen toplamak ve bilgi 

işlem faaliyetlerini yürütmek" Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasında sayılmakta, 

ayrıca 27.12.1994 tarih ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Maliye Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin Vinci 

maddesi l'inci fıkrası (a) bendinde "Mükelleflerin vergi ile ilgili İşlemlerini, harcama ve 

tasarruflarını, hesap'durumlarını saptamak ve vergi kanunları karşlslhdaki durumlarını-tespit 

ve kontrole imkan sağlamak amacı ile bilgiler toplamak" Vergi İstihbarat Müdürlüğünün 

Görevleri arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda: 

1. Adıyaman ilimizde 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca zirai kazançtan alman vergi miktarı 
ne kadar olmuştur? 

2. Adıyaman ilimizde zirai kazançtan doğan vergi borcu nedeni ile takibata uğrayan 

üretici sayısı kaçtır? Söz konusu üreticilerimizin zirai kazançtan doğan ne kadar 

vergi borcu bulunmaktadır? 

3. Adıyaman ilimizde anılan yıllar itibariyle çiftçilerimizce tarımsal amaçlı üretimde 
kullanılan motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi miktarı 
ne kadar olmuştur? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir tdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GİB.0.82/8211-883 

KONU : Yazdı Soru önergesi 30 .07 .2009*07268 i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Dt. Şevket KÖSE'nin, tarafıma tevcih ettiği 7/8647 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
"Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94' üncü maddesine göre hasılatları 
üzerinden tevkif at yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54' üncü maddede yazılı işletme 
büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca 
veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde 
(zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak 
vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için 
beyanname vermezler..." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, herhangi bir ayrıma tabi 
tutulmaksızın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/11. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat 
yapılmak suretiyle vergilendirildiğinden, Adıyaman iline ilişkin olarak; Ocak 2004-Mayıs 
2009 dönemi arasında çiftçilere ait zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler 
üzerinden toplam 15.149.248,89 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 

Ayrıca, yıllık gelirinin %75 den fazlası zirai kazançtan oluşan mükelleflere ilişkin 
Ocak 2004-Aralık 2008 dönemi arasındaki gelir vergisi toplam tutarı 5.690,61 TL olarak 
tespit edilmiştir. Ocak 2004-20 Temmuz 2009 dönemi itibarıyla iki mükellefin takip işlemi 
devam etmekte olup bir mükellefe ait toplam 925,07 TL borç bulunmaktadır. 

Bölgesel bazda satışı yapılan ve tüketilen emtia türlerine ait KDV ve ÖTV ile ilgili 
vergisel bazda istatistiki amaçlı bir bilgi Bakanlığımda tutulmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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285.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'in, çocuk istismarı yapılan televizyon programlarına, 
- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş 'in, terk edilen ve SHÇEK'e verilen çocuklara, 
- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele, 
- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata 'nın, kadınlara yönelik işlenen cinayetlere, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/8648) ,(7/8738), (7/8793), 

(7/8794) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye 
KAVAF tarafından Anayasa'mn 98. ve TBMM îç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tatma KURTULAN 
Van Milletvekili 

Çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz yönde engelleyen her türlü davranış, çocuk istismarı 
sayılmaktadır. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Haklan Sözleşmesi'ne göre, 
ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk 
sayılmaktadır. Türkiye de dahil olmak üzere bir çok ülke tarafından imzalanan sözleşme ile, 
taraf devletlerce, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar 
verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için 
zararlı olabilecek nitelikte çalıştınlmasma karşı korunma hakkı kabul edilmiştir. 
Ayrıca, 2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda, bedensel, 
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 
istismar edilen çocuklar, korunma ihtiyacı olan çocuk olarak tanımlanmaktadır. 
Bugüne kadar medyada yer alan bir çok televizyon programında, dizi filmlerde ve 
reklamlarda çocuklara rol verilmiş ve bu rollerde çocuklar çoğu zaman istismar edilmiştir, atv 
adlı özel bir kanalda, yayınlanan "Bir şarkısın sen" adlı televizyon programının içeriğinde 
katılımcı ve izleyici çocuklar üzerinde bedensel ve ruhsal zararlara sebep olabilecek nitelikler 
bulunmaktadır. Her ne kadar bu programda, çocukların değil şarkılann yanştınldığı 
belirtilmekte ise de; bu tutum çocuk istismarını gizlemeye yönelik olup, program yapfsı 
itibariyle çocuklara zarar verebilecek bir niteliğe sahiptir. Programa katılan çocuklann yaşı, 
fiziksel ruhsal gelişimi, bulunduğu ortam, kendisine sunulan geçici imkanlar, hayatlarının 
olağan akışının dışında sunulan yaşam onlann gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Program 
yapımcılannın kendilerinden beklentileri, aile ve çevrenin üzerlerinde yaratacağı baskı onlar 
üzerinde bir travma etkisi yapabilecektir. Onlardan beklenen performansı yakalamak uğruna 
gösterecekleri aşın efor, eğitim gördükleri asıl ortamdan uzaklaşmasına neden olabilecektir. 
Aldıkları rol modeller, sahne ve ekranda sürekli bulunmanın çocuk üzerinde yaratacağı sanal 
ortam, psikolojileri üzerinde hayadan boyunca kurtulamayacaktan olumsuz bir etki 
yaratabilecektir. Yazılı ve görsel medyada yer almanın yaratacağı şöhret hayali, soyut 
düşünme, çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesi veya olasılığı, anılan çocuklann 
görebileceği zararlardan sadece birkaçıdır. Bu ihtimaller göz önünde bulundurularak bu tür 
programlarda yer alan çocukların korunması ve bu tür programlara sıkı bir denetim 
getirilmesi, gerekirse yayın yasağı koyulması gerekmektedir. Bu bağlamda; 
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1-Bu tür yarışmaların, izleyici ve katılımcı çocukların, eğitimi, sağlığı; bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda bir 
araştırma yapılmış mıdır? 

2-Bu tür programların, katılımcı olan çocukların davranışları Üzerinde nasıl bir etki yarattığı 
ve okul başarısını nasıl etkilediği konusunda çocukların aileleri ve öğretmenleri ile bir 
görüşme yapılmış mıdır? 

3-Programa katılan çocukların, izleyici çocuklar için nasıl bir örnek oluşturduğu konusunda 
araştırma yapılmış mıdır? 

4-Çocuğun ihmali ya da istismarına neden olabilecek programlara ilişkin yaptırımların 
uygulanması konusunda her hangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

îamit HOMRIŞ 
Bursa Milletvekili 

Son yıllarda ekonomik krizle birlikte aileler geçim sıkıntısı ve benzeri 
nedenlerle çocuklarını çocuk esirgeme kurumlarına vermektedirler. Yine 
ekonomik krize bağlı olarak bir kısım çocuklarda evlerini terk ederek sokaklarda 
yaşamaktadırlar. 

Buna göre: 

1-Son bir yılda ekonomik krizle birlikte çocuk esirgeme kurumlarına 
verilen çocuk sayısmda artış ne kadar olmuştur? 

2-Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuk sayısında artış var mıdır? 
Sizce bunun sebepleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 26.06.2009 

Hulul 

Adana Milletvekili-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları İtibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 

^ 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Alîye 

KAVAF tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96,Maddeleri gereğince yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ayla AKAT ATA 

Batman Milletvekili 

Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli 

sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık sosyal, siyasal 

ve ekonomik yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir.Bu durum kadının en temel 

hakkı olan, yaşam hakkım tehdit eden boyutlara kadar ulaşmaktadır. Kadın üzerindeki baskı 

ve şiddet; namus cinayetleri, aile içi şiddet, cinsel taciz ve intiharlarla kamuoyundaki 

gündemini korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna yansıyan pek çok haberde 

göstermektedir ki töre, aşk, kıskançlık ve namus adı ile tanımlanan cinayetler kadına yönelik 

şiddetin en yoğun olduğu alanlardan birini oluşturmaya devam etmektedir. 

2000 yılında Birleşmiş Milletler özel oturumunun sonuç bildirgesinde "namus" gerekçesi ile 
işlenen cinayetler kadına yönelik şiddet uygulamaları kapsamına alınmıştır.Böylece namus 
adı altında gerçekleştirilen kadına yönelik şiddet insan haklan ihlali olarak BM resmi 
belgelerine ve devletlerin insan haklan konusundaki yükümlükleri arasında yer almıştır. 

Nitekim konunun hassasiyeti nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28/06/2005 tarihli 
853 sayılı kararıyla meclis araştırma komisyonu kurulmuştur.Kurulan Komisyona, Birleşmiş 
Milletler (BM) Nüfus Fonu ve Kalkınma Prograrm'nın desteklediği Nüfus Bilim Demeği 
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tarafından "Türkiye'de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri; Müdahale Olasılıkları" başlıklı bir 
rapor sunulmuştur. Raporda, sıfır hoşgörü politikasının geliştirilmesi gerektiğine vurgu 
yapılarak şu öneriler dile getirilmiştir; tehdit altında olan kadınların ve kız çocuklannın 
korunması için sığınma evleri, istasyon hizmetleri açmak, şiddet hattı kurmak, kamu 
görevlilerini toplumsal cinsiyet eşitliği ve namus cinayetlerinin topluma etkileri konusunda 
eğitmek, milli eğitim sistemini toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı bir şekilde yeniden 
yapılandırmak, gençleri, erkekleri, kadınları, sivil toplum çalışanlarını, namus cinayetleri 
konusunda çalışan profesyonelleri eğitmek, aileler için "toplumsal tartışma merkezleri" 
kurmak, din görevlileri ve topluluk liderleri ile birlikte çalışmak, kadınları ve kız çocukları 
güçlendirecek eğitimler düzenlemek, gerçekleştirilen yasal değişikliklerin hayata 
geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması önerilmektedir. 

Bu kapsamda 2006/17. Sayılı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve 
Namus Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler başlıklı Başbakanlık Genelgesi 
yayınlanmıştır. Genelge ile kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin alınmasını istenmektedir. Kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri 
konusunda çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, I.çişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü.Valilikler 
ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli çalışması esas alınmıştır. 

Ancak alınan tedbirlere karşın Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığı tarafından İl İnsan 
Hakları Kurullarından gelen raporlar doğrultusunda hazırlanan "2007 Töre ve Namus 
Cinayetleri" adlı raporda aktarılan 2003-2007 yıllan arasında gerçekleşen töre ve namus 
cinayetlerine ilişkin bilgiler konunun vahametini ortaya koymaktadır. Her yıl 200'ü aşkın 
insanın töre ve namus cinayeti sonucu yaşamını kaybettiği belirtilmektedir. 81 İl İnsan 
Haklan Kurullanndan alman raporlar sonucunda 2006 yılma göre 2007 yılında töre ve namus 
cinayetlerinde ciddi bir değişikliğin gözlemlenmediği aktarılmaktadır. 2003 yılında 159 , 
2004'te 204, 2005'te 201, 2006'da 233, 2007'de 231 kişi töre ve namus cinayetleri sonucu 
yaşamını yitirmiştir.Son 5 yılda töre ve namus cinayetlerinde ölenlerin sayısının ise 1100'ü 
aştığı aktanlmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1. Töre, aşk, kıskançlık, namus adı altında gerçekleştirilen kadın cinayetlerine ilişkin 
olarak ulusal düzeyde sistematik bir veri tabanı bulunmakta mıdır? 

2. 2008-2009 Haziran ayı itibariyle töre, aşk, kıskançlık, namus cinayeti adı altında kaç 
kişi yaşamım yitirmiştir? Yaşamını yitirenlerin cinsiyet dağılımı nedir? Yaşamını 
yitirenlerden kaçı 18 yaşın altındadır? 

3. Töre, aşk, kıskançlık, namus cinayeti işleyen kişilerin yaş dağılımına ilişkin bilgiler 
nelerdir? 
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4. 2008-2009 Haziran ayı itibariyle töre,aşk, namus cinayeti adı ile adlandırılan kaç 
bildirimde bulunulmuştur? Bu türden cinayetleri bildiren kişiler hakkında ne tür 
tedbirler alınmaktadır? 

5. 2006/17 Sayılı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler adı altında yayınlanan genelge 
sonrasında kaç kadın töre/namus adı altında öldürülme riski ve kadına yönelik şiddet 
nedeniyle koruma altına alınmıştır? Böylesi bir tehdit ile karşı karşıya kalan kişiler 
için ne tür güvenlik önlemleri alınmaktadır? 

6. 2006 yılında yayınlanan genelge sonrasında, koruma altına alınmasına karşın yetersiz 
önlemler nedeniyle kaç kişi yaşamım yitirmiş ve yaralı olarak kurtulmuştur? Koruma 
altına alınması gerekirken, yakınlarına teslim edilen kişilerin yaşamlarını yitirmesinde 
rolü olduğu gerekçesiyle kamu görevlilerinden kaçı hakkında soruşturma açılmıştır? 
Açılan soruşturmalar var ise sonuçlarına ilişkin bilgiler nelerdir? 

7. Genelge kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği halinde çocuk ve kadına yönelik şiddet 
ile töre ve namus konusunda toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratılması 
konusunda çalışmalar yapıldığı aktarılmaktadır. Yapı lan bilinçlendirme çalışmalarının 
geri dönüşümü konusunda ayrıca bir çalışma yapılmakta mıdır? 

8. 2006/17 Sayılı Genelgede belirtilen ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşları 
kapsayacak "2006-2010 Töre/ Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Eylem 
Planı" kapsamında hayata geçirilen projeler nelerdir? 

9. Devletin uluslar arası sözleşmelerden ve yasalardan doğan yükümlülüklerini daha 
etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için yeni çalışmalar ve düzenlemeler 
gündeminizde midir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

KONU : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 10.07.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.O.10.00.02-
7/8648-14355/31093 sayılı yazısı. 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 10.07.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/8738-14550/31457 sayılı yazısı. 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanhğı'nm 10.07.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-
14584 sayılı yazısı. 

İlgi (a), (b) ve (c) yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Hulusi 
GÜVEL (7/8793), Batman Milletvekili Sayın Ayla AKAT ATA (7/8794), Bursa Milletvekili 
Sayın Hazma Hamit HOMRİŞ (7/8738) ve Van Milletvekili Sayın Fatma KURTULAN'a 
(7/8648) ait yazılı soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selma Aliye KAVAF 
Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HAMZA HAMİT HOMRİŞ'İN 
7/8738 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Son yıllarda ekonomik krizle birlikte aileler geçim sıkıntısı ve benzeri nedenlerle 
çocuklarını çocuk esirgeme kurumlarına vermektedirler. Yine ekonomik krize bağlı 
olarak bir kısmı çocuklarda evlerini terk ederek sokaklarda yaşamaktadırlar. 

Buna göre: 
SORU 1: 

Son bir yılda ekonomik krizle birlikte çocuk esirgeme kurumlarına verilen 
çocuk sayısında artış ne kadar olmuştur? 

CEVAP 1: 
1- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında bakım tedbir karan verilen ve 
2828 Sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınan çocuk sayılarında 
yıllara göre artış olduğu bilinmekle birlikte diğer yandan çocuk yuvalarının mevcut 8156 
kapasitesine rağmen fiilen 6228 çocuğumuzun kurum bakımından yararlandırılıyor olması 
kurumumuzca son dönemde çocuklarımıza sunulan alternatif hizmet modellerindeki başarıyı 
göstermektedir. Vakalara yönelik öncelikle aile odaklı çalışılmakta, öz aile veya yakınlar 
güçlendirilerek çocuklarımız mümkün olduğunca aile ortamında bakılmaktadır. 
Kurumumuzca ekonomik yoksunluk yaşadığı tespit edilen aileler ayni ve nakdi yardımlarla 
desteklenmekte ve çocukların aile ve sosyal ortamlarından ayrılmaları engellenmektedir. 
Ancak ailenin güçlendirilmesi çalışmasının sonuç vermemesi halinde çocuğun ailesi yanında 
kalmasının uygun olmayacağına karar verilmesi durumunda en son seçenek olarak kurum 
bakımı tercih edilmektedir 

SORU 2: 

Aileleri^tarafından sokağa bırakılan çocuk sayısında artış var mıdır? Sizce bunun 
sebepleri nelerdir? 

CEVAP 2: 
2- Aileleri tarafından sokağa terk edilen çocuk sayısında diğer yıllara göre belirgin bir artış 
görülmemektedir. 2002 yılına kadar bu sayının bazı yıllar 500'ü aştığı görülmüş olup, 2006 
yılına gelindiğinde ise bu sayının giderek azaldığı ve 300'lere kadar düştüğü gözlenmiştir. 
2007- 2008 yıllan arasında belirgin artış olmamasının nedeni olarak, giderek Çocuk Koruma 
Kanunu ile birlikte diğer kamu kurumlarının ve vatandaşların bilinçlenmesi, daha duyarlı 
hareket edilmesi, ailelerin çaresizliğe düştükleri anda en kısa sürede diğer Kurumların 
devreye girerek aileye rehberlik yapması ve desteklemesi yer almaktadır. 

Saygılanmla. 

Selma Aliye KAV/ 
Devlet Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
7/8793 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 
"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumlanın muvafakati ile 
kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yüklemesi suretiyle, bulundukları 
sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri 
mümkündür" denilerek bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle 
girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin ancak kurum muvafakati ile 
gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

SORULAR: 

1) 2002 - 2009 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda 
bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı Üe Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlara 657 saydı Kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran 
personel sayısı kaçtır? 

2) Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı Ue 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel 
idare hizmetleri sınıfından istihdam edilmektedir? 

3) Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire 
başkan yardımcısı, müdür,. Müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı 
unvanlarında çalışan personel sayısı kaçtır? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığıma bağlı kurumlardan; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve özürlüler İdaresi Başkanlığınca 2002 - 2009 yılları 
arasında 6S7 sayılı Devlet memurları Kanununun 74'üncü maddesi uyarınca Diyanet İşleri 
Başkanlığı kadrosundan naklen atama yapılmamış olup, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

1- 01.01.2002 - 16.07.2009 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığından Kurumumuz 
emrine nakil olan toplam personel sayısı 86 olup, yıllar itibarı ile; 

2002 yılında 
2003 yılında 
2004 yılında 
2005 yılında 
2006 yılında. 
2007 yılında 
2008 yılında 
2009 yılında 

2 
13 
52 
9 
1 
8 
1 

2002-2009 Yüı TOPLAM 86 
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2- 01.01.2002 - 16.07.2009 tarihleri arasında Diyanet îşlerir Başkanlığından Kurumumuz 
emrine Genel İdare Hizmetler Sınıfında nakil olan personel sayısı 64 olup, yıllar itibarı ile; 

2002 yılında 

2003 yılında 

2004 yılında 

2005 yılında 

2006 yılında 

2007 yılında 

2008 yılında 

2009 yılında 

Memur 2 

Memur 11 

Kuruluş Müdürü 
Şef 
Ayniyat Saymanı 
Satınalma Memuru 
Ambar Memuru 
Memur 30 
VHKİ 5 

Memur 2 
Ambar Memuru 2 
Satınalma Memuru 2 

Memur 2 

Ambar Memuru 1 

2002-2009 Yüı TOPLAM 64 

3- 01.01.2002 - 16.07.2009 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığından Kurumumuz 
emrine Müşavir, Müşavir Yardımcısı, Daire Başkam, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, 
Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı kadrolarından 1 Kuruluş Müdürü ataması 
yapılmıştır. 

Saygılarımla. 

Selma Aliye KA 
Devlet Bakam 
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VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN FATMA KURTULAN'IN 
7/8648 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz yönde engelleyen her türlü davranış, 
çocuk istismarı sayılmaktadır. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları 
Sözleşmesine göre, ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın 
altındaki her insan çocuk sayılmaktadır. Türkiye de dahil olmak üzere bir çok ülke 
tarafından imzalanan sözleşme ile, taraf devletlerce, çocuğun, ekonomik sömürüye ve 
her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı korunma hakkı, kabul edilmiştir. Ayrıca, 2005 yılında yürürlüğe 
giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve 
duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede, olan ihmal veya istismar edilen 
çocuklar, korunma ihtiyacı olan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bugüne kadar 
medyada yer alan bir çok televizyon programında, dizi filmlerde ve reklamlarda 
çocuklara rol verilmiş ve bu rollerde çocuklar Çoğu zaman istismar edilmiştir. Atv adlı 
Özel bir kanalda, yayınlanan "Bir şarkısın sen" adlı televizyon programının içeriğinde 
katılımcı ve izleyici çocuklar üzerinde bedensel ve ruhsal zararlara sebep olabilecek 
nitelikler bulunmaktadır. Her ne kadar bu programda, çocukların değil şarkıların 
yatıştırıldığı belirtilmekte ise de; bu tutum çocuk istismarını gizlemeye yönelik olup, 
program yapısı itibariyle çocuklara zarar verebilecek bir niteliğe sahiptir. Programa 
katılan çocukların yaşı, fiziksel ruhsal gelişimi, bulunduğu ortam, kendisine sunulan 
geçici imkanlar, hayatlarının olağan akışının dışında sunulan yaşam onların 
gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Program yapımcılarının kendilerinden 
beklentileri, aile ve çevrenin üzerlerinde yaratacağı baskı onlar üzerinde bir travma 
etkisi yapabilecektir. Onlardan beklenen performansı yakalamak uğruna gösterecekleri 
aşırı efor, eğitim gördükleri asıl ortamdan uzaklaşmasına neden olabilecektir. Aldıkları 
rol modeller, sahne ve ekranda sürekli bulunmanın çocuk üzerinde yaratacağı sanal 
ortam, psikolojileri üzerinde hayatları boyunca kurtulamayacakları olumsuz bir etki 
yaratabilecektir. Yazılı ve görsel medyada yer almanın yaratacağı şöhret hayali, soyut 
düşünme, çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesi veya olasılığı, andan 
çocukların görebileceği zararlardan sadece birkaçıdır. Bu ihtimaller göz önünde 
bulundurularak bu tür programlarda yer alan çocukların korunması ve bu tür 
programlara sıkı bir denetim getirilmesi, gerekirse yayın yasağı koyulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda; 

SORULAR: 

1) Bu tür yarışmaların, izleyici ve katılımcı çocukların, eğitimi, sağlığı; bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı 
konusunda bir araştırma yapümış mıdır? 

2) Bu tür programların, katılımcı olan çocukların davranışları Üzerinde nasıl bir etki 
yarattığı ve okul başansını nasıl etkilediği konusunda çocukların aileleri ve 
öğretmenleri ile bir görüşme yapılmış mıdır? 

3) Programa katılan çocukların, izleyici çocuklar için nasıl bir örnek oluşturduğu 
konusunda araştırma yapılmış mıdır? 
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4) Çocuğun ihmali ya da istismarına neden olabilecek programlara ilişkin 
yaptırımların uygulanması konusunda her hangi bir girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1-2-3-4- Ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Haklan Sözleşmesi, Anayasamız, yasalar ve 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı 
konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını, çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini 
olumsuz etkileyen faktörlerden korunmasını öngörmektedir. Bu çerçevede ilgili yasalar 
kapsamında gerek yazılı gerekse görsel medyada çıkan haberler ve TV programlarıyla ilgili 
her türlü tespit değerlendirilmekte, ihmal/istismar içeren vakalar ihbar olarak kabul edilmekte 
ve gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır. 

Bu çerçevede, özellikle çocuklar ve aileler üzerinde olumsuz etki yarattığı düşünülen 
programlardan soru önergesinde adı geçen televizyon programı ile birlikte Türk Aile yapısına 
uygun olmayan yarışma programları, gündüz kuşağı kadın programlan, büyü, sihir içeren, 
ağalık sistemi, mafya örgütlenmesini konu alan filmlere ilişkin SHÇEK Genel Müdürlüğü 
olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazıda 
3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun"'un Yayın 
ilkelerine atıfta bulunulmuş, yayınlanan programlara ilişkin eleştirel bir bakış açısının yanı 
sıra yapıcı önerilerde dile getirilmiştir. Mevcut uygulamada televizyon programlanmn 
yayınlanıp olumsuz etkilerini bıraktıktan sonra şikayet üzerine cezai yaptınmlar getirildiği 
konusuna dikkat çekilerek TV programlanmn standart ve sınırlılıklarının belirlenmesi, 
televizyon kanallarında Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Sosyologlann istihdam edilerek, 
programların yayınlanmadan önce değerlendirilmesinin sağlanabileceği vurgulanmıştır. 

Aynca MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinesinde Avrupa 
Birliğinin Mali katkısı ve UNICEF'in teknik desteği ile yürütülen "önce Çocuklar - Çocuk 
Koruma Mekanizmalannın ti Düzeyinde Modellenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen 
12 pilot ilde sürdürülen bilgilendirme toplantılanna illerde Başta Valilikler olmak üzere 
kurumların üst düzey temsilcileri, Yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşlan; Merkezi 
düzeyde ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan kurumlann temsilcileri; Adalet 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Kurumumuzdan katılım sağlanmış söz konusu toplantılarda 
ailenin güçlendirilmesinde medyanın rolü ve yayınlanan programların kurumumuzun sunduğu 
hizmetlere etkisi konusuna değinilerek çocuğa hizmet veren tüm kurumlar duyarlı olmaya 
davet edilmiştir. 

Son olarak, yapılacak yasal düzenlemelerle televizyon kanallarında yayımlanacak 
programların olumsuz mesajlar verip vermeyeceğinin önceden Psikolog, Sosyolog ve Sosyal 
Çalışmacı vb. meslek elemanlarının süzgecinden geçirilmesi amacıyla söz konusu meslek 
elemanlannın yayın kuruluşlarında istihdam edilmesi, aile eğitimlerine yönelik olumlu 
mesajlar içeren programlara ağırlık verilmesi, olumsuz örnek teşkil eden programların daha 
titizlikle değerlendirilmesi yönünde RTÜK Başkanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. 

Saygılanmla. -

Selma Aliye KAV 
Devlet Bakanı 
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BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AYLA AKAT ATA'NIN 
7/8794 ESAS NOLÜ YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılık tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet 
ve ayrımcılık sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her alanında kendini 
hissettirmektedir.Bu durum kadının en temel hakkı olan, yaşam hakkını tehdit eden 
boyutlara kadar ulaşmaktadır. Kadın üzerindeki baskı ve şiddet; namus cinayetleri, 
aüe içi şiddet, cinsel taciz ve intiharlarla kamuoyundaki gündemini korumaya devam 
etmektedir. Kamuoyuna yansıyan pek çok haberde göstermektedir ki töre, aşk, 
kıskançlık ve namus adı ile tanımlanan cinayetler kadına yönelik şiddetin en yoğun 
olduğu alanlardan birini oluşturmaya devam etmektedir. 

2000 yılında Birleşmiş Milletler özel oturumunun sonuç bildirgesinde "namus** 
gerekçesi ile işlenen cinayetler kadına yönelik şiddet uygulamaları kapsamına 
alınmıştır.Böylece namus adı altında gerçekleştirilen kadına yönelik şiddet insan 
hakları ihlali olarak BM resmi belgelerine ve devletlerin insan hakları konusundaki 
yükümlükleri arasında yer almıştır. 

Nitekim konunun hassasiyeti nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
28/06/2005 tarihli 853 sayılı kararıyla meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. 
Kurulan Komisyona, Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu ve Kalkınma Programı' nın 
desteklediği Nüfus Bilim Derneği tarafından "Türkiye*de Namus Cinayetlerinin 
Dinamikleri; Müdahale Olasılıkları** başlıklı bir rapor sunulmuştur. Raporda, sıfır 
hoşgörü politikasının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapdarak şu öneriler dile 
getirilmiştir; tehdit altında olan kadınların ve kız çocuklarının korunması için sığınma 
evleri, istasyon hizmetleri açmak, şiddet hattı kurmak, kamu görevlilerini toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve namus cinayetlerinin topluma etkileri konusunda eğitmek, milli 
eğitim sistemini toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı bir şekilde yeniden 
yapılandırmak, gençleri, erkekleri, kadınları, sivil toplum çalışanlarını, namus 
cinayetleri konusunda çalışan profesyonelleri eğitmek, aileler için "toplumsal tartışma 
merkezleri'* kurmak, din görevlileri ve topluluk liderleri ile birlikte çalışmak, kadınları 
ve kız çocukları güçlendirecek eğitimler düzenlemek, gerçekleştirilen yasal 
değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması 
önerilmektedir. 

Bu kapsamda '2006/17 Saydı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle 
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler başlıklı Başbakanlık 
Genelgesi yayınlanmıştır. Genelge ile kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin ortadan 
kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını istenmektedir. Kadına yönelik şiddet ve 
töre/namus cinayetleri konusunda çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdüriüğü,Valilikler ve ilgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşları koordineli çalışması esas alınmıştır. 
Ancak alınan tedbirlere karşın Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığı tarafından h 
İnsan Haklan Kurullanndan gelen raporlar doğrultusunda hazırlanan "2007 Töre ve 
Namus Cinayetleri** adlı raporda aktarılan 2003-2007 ydlan arasında gerçekleşen töre 
ve namus cinayetlerine ilişkin bilgiler konunun vahametini ortaya koymaktadır. Her yıl 
200'ü aşkın insanın töre ve namus cinayeti sonucu yaşamını kaybettiği belirtilmektedir. 
81 İl İnsan Haklan Kurullanndan alınan raporlar sonucunda 2006 yılına göre 2007 
yılında töre ve namus cinayetlerinde ciddi bir değişikliğin gözlemlenmediği 
aktarılmaktadır. 2003 yılında 159 2004'te 204, 2005'te 201, 2006*da 233, 2007*de 231 
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kişi töre ve namus cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiştir.Son 5 yılda töre ve namus 
cinayetlerinde ölenlerin sayısının ise 1100'ü aştığı aktarılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak; 
SORULAR: 
1) Töre, aşk, kıskançlık, namus adı altında gerçekleştirilen kadın cinayetlerine ilişkin 

olarak ulusal düzeyde sistematik bir veri tabanı bulunmakta mıdır? 
2) 2008-2009 Haziran ayı itibariyle töre, aşk, kıskançlık, namus cinayeti adı altında 

kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitirenlerin cinsiyet dağılımı nedir? 
Yaşamını yitirenlerden kaçı 18 yaşın altındadır? 

3) Töre, aşk, kıskançlık, namus cinayeti işleyen kişilerin yaş dağılımına ilişkin bilgiler 
nelerdir? 

4) 2008-2009 Haziran ayı itibariyle töre,aşk, namus cinayetindi ile adlandırılan kaç 
bildirimde bulunulmuştur? Bu türden cinayetleri bildiren kişiler hakkında ne tür 
tedbirler alınmaktadır? 

5) 2006/17 Sayılı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler adı altında yayınlanan genelge 
sonrasında kaç kadın töre/namus adı altında öldürülme riski ve kadına yönelik 
şiddet nedeniyle koruma altına alınmıştır? Böylesi bir tehdit ile karşı karşıya kalan 
kişiler için ne tür güvenlik önlemleri alınmaktadır? 

6) 2006 yılında yayınlanan genelge sonrasında, koruma altına alınmasına karşın 
yetersiz önlemler nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirmiş ve yaralı olarak 
kurtulmuştur? Koruma altına alınması gerekirken, ykınlarına teslim edilen kişilerin 
yaşamlarını yitirmesinde rolü olduğu gerekçesiyle kamu görevlilerinden kaçı 
hakkında soruşturma açılmıştır? Açılan soruşturmalar var ise sonuçlarına ilişkin 
bilgiler nelerdir? 

7) Genelge kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği halinde çocuk ve kadına yönelik 
şiddet ile töre ve namus konusunda toplumu bilinçlendirme ve farkındalık 
yaratılması konusunda çalışmalar yapıldığı aktarılmaktadır.Yapılan bilinçlendirme 
çalışmalarının geri dönüşümü konusunda ayrıca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
2006/17 Sayılı Genelgede belirtilen ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşları 
kapsayacak "2006-2010 Töre/ Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Eylem 
Planı" kapsamında hayata geçirilen projeler nelerdir? 
Devletin uluslar arası sözleşmelerden ve yasalardan doğan yükümlülüklerini daha 
etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için yeni çalışmalar ve düzenlemeler 
gündeminizde midir? 

CEVAPLAR: 
Konuya ilişkin olarak Bakanlığımca hazırlanan cevaba göre; 

1- Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik aile içi 
şiddeti izlemek ve aile İçi şiddetle mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla 
ilk kez ülke genelinde kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt 
verecek olan büyük ölçekli "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile îçi Şiddet Araştırması", Avrupa 
Birliği 2005 yılı Katılım öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yürütülmüştür. 
Sonuçlan TÜÎK "Resmi İstatistik Programı" kapsamında resmi veri olarak değerlendirilecek 
olan Araştırma'nın teme! bulguları ve istatistikler ise Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıda kamuoyuna sunulmuştur. 

Kadına yönelik şiddet konusunda dünyada ve ülkemizde yürütülmüş en kapsamlı araştırma 
özelliğine sahip olan Araştırma'mn sonuçlan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için 
alınacak önlemler ve üretilecek politikalara temel oluşturacaktır 
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2-3-4-6 İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından cevap verilmesi gerekmektedir. 
5- 2008 yılında kurumumuza bağlı kadın konukevlerinden 1874 kadın yararlanmış olup bu 
kadınların % 61 şiddete uğramış kadınlardır. 

Konuk evlerimizde kalan kadınların ve çocukların güvenliği 7 gün 24 saat hizmet 
esasına dayalı olarak sağlanmaktadır. Her kadın konukevinde 4 adet güvenlik görevlisi 
çalışmaktadır. Güvenlikle ilgili olarak gerekli görüldüğü olağanüstü durumlarda ve rutin tüm 
uygulamalarda Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. 
7- Ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve töre namus cinayetlerinin önlenmesine 
yönelik olarak çıkartılmış olan 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 81 İl Sosyal 
Hizmetler Müdürlüklerine konu ile ilgili önleme, bilgi bilinç düzeyini artırma, duyarlılık ve 
farkındalık yaratma yönlerinde çalışmalar yapmaları, toplumsal duyarlılık oluşturmaları 
konularında talimat verilmiş ve 2006 yılından bu yana bu çalışmalar düzenli olarak 
sürdürülmüş olup, faaliyetlerle ilgili üçer aylık takip formları hazırlanmaya devam 
edilmektedir. Kadınlara ve çocuklara (kız çocuklarına da) verilen eğitim çalışmaları da 
toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinde sürdürülmektedir. 

Bu eğitimlerden yararlanan genç kızlar bilinçli yetişmekte, erken evlilik veya buna 
benzer hak ihlallerine karşı direnç oluşturmaktadır. Kadınlar ise aile ve toplum içerisinde 
statü edinmekte ve hak ihlalleri durumunda hem kendilerini hem de kız çocuklarını 
koruyabilecek düzeye erişmektedirler. Bu eğitimi almış anne olan kadınlar, kız çocuklarını 
bilinçli olarak erken evliliklere karşı durmayı, kız çocuklarının haklarını korumasına ve hatta 
erkek çocuklarının da kadına duyarlı bakış açısı geliştirmesine doğrudan katkı vermektedir. 

Yapılan tüm bu çalışmalar birçok kadın ve çocuğun töre mağduru olmasını engellemiş, 
devlet tarafından korunmalarını sağlamış, bunun yanı sıra insanları konuya daha duyarlı hale 
getirmiş, eskiye göre daha fazla gündemde olan konu ile ilgili olarak bireylerin bakış 
açılarında farkındalık, düzeylerinde olumlu yönlerde değişme ve gelişmeler gözlemlenmiştir. 
Ancak bu gözlemleri bilimsel olarak kullanabileceğimiz profesyonel bir alan araştırması 
henüz yapılmamıştır. 
8- 2006/17 Sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin önlenmesi tçin Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesinin 
yayınlanmasının akabinde îl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığı ile Aile Danışma 
Merkezlerine ilgili genelgenin uygulanması için talimat verilmiş olup, merkezlerde 
başlatılmış olan çalışmalara 2008 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Bu kapsamda kadınlara, 
erkeklere, çocuk ve gençlere, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan personele 
ulaşmak hedeflenmiştir. 

Genelge kapsamında; illerin kendi kapasiteleri doğrultusunda, MEB ile işbirliği 
yapılarak okullarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılarak camilerde, İl Emniyet 
Müdürlüğü ve ti Jandarma Komutanlıkları ile işbirliği yapılarak hizmet alanlarında ve illerde 
hizmet vermekte olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi bilinç düzeyini artırmaya 
yönelik eğitim çalışmaları yapılmakta olup, 2008 yılı içerisinde 3 ' er aylık dönemleri 
kapsayan, 81 il düzeyinde yapılan çalışmalar içeren 5 adet dönem raporu Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında çok önemli bir yer tutan şiddet mağduru kadına 
yapılacak ilk müdahale sisteminin tüm ülke genelinde standart bir uygulama haline 
getirilmesi, bu konuda tüm illerin aynı duyarlılığı göstermesi ve tüm illerde alanda çalışan 
kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde Önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarla çalışan tüm kamu 
çalışanlarının, konu ile ilgili olarak ortak bir bakış açısı geliştirmeleri ve duyarlılık 
kazanmaları yönünde tüm kamu kuruluşları yoğun çaba göstermektedir. İçişleri Bakanlığının 
direktifleri ile tüm illerde şiddet gören kadın ve çocuğu kendileri için can güvenliği riskini 
ortadan kaldıracak daha güvenli bir yere nakledilene kadar ilk anda kalabilecekleri, 
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güvenlikleri valiliklerce sağlanacak olan geçici barınakların oluşturulması yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Can güvenlikleri sağlanan kadın ve çocuklarına yönelik olarak durumlarına 
uygun hizmetler verilmektedir. 

Aile içi şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında önemli yasal alt yapılardan biri de 
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanundur. Şiddete uğraması nedeniyle başvuran 
kadınların öncelikle bu yasadan yararlanması yönünde bilgilendirilmeleri, yönlendirilmeleri 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda aile içi şiddete uğrayan kadınlara Aile Danışma Merkezlerinde 
Barodan ücretsiz avukat, adli yardım desteği gibi destekler de alınarak korunmaları 
konusunda bilgilendirme ve destek hizmetleri de verilmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen 
aile içinde şiddete uğrama riski önlenemeyen ve bu nedenle kadın konukevlerine kabulü 
yapılan kadınların, kuruluşlarda kaldıkları süre içersinde ailelerinin bulunduğu illerde bulunan 
aile danışma merkezleri aracılığı ile sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar 
sürdürülmekte, kadınların konukevlerinden ayrılacakları zamana kadar onlar için güvenli aile 
ortamları oluşturulması için çalışma yapılmaktadır. 

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Îş-Kur ve SEED 
Vakfı ile ortak olarak yürütülen Aile tçi Şiddetle Mücadele Projesi ( DOVE) 
uygulanmaktadır. Dove projesi Hollanda Dış İşleri Bakanlığı tarafından MATRA Programı 
kapsamında finanse edilen bir projedir. Proje pilot iller olarak seçilen Ankara, Adana ve 
Mersin' de gerçekleştirilmektedir. Proje, aile içi şiddetle mücadele konusunda yeni bir model 
oluşturarak var olan hizmetlerin geliştirilmesini ve kazanımların sürekliliğini amaçlamaktadır. 
Ana hedef, aile içi şiddet mağdurları için destek mekanizmalarım güçlendirici ve şiddeti 
önleyici bir model geliştirmektir. 
9- Hükümetimizin kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair kararlılığı ile, 
başlattığı çok yönlü ve topyekün seferberlikle, bu konudaki çalışmalar son yıllarda giderek 
hız kazanmış; kadına yönelik şiddet olgusunun görünürlüğünde ve bu konudaki toplumsal 
farkındalıkta gözle görülür bir artış sağlanmıştır. 

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet hareketlerinin önlenebilmesi amacıyla çok önemli bir 
adım, 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan "Töre ve Namus 
Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması 
Gereken önlemlerin Belirlenmesi" Komisyonu çalışmalarının sonucunda, konuya ilişkin 
alınabilecek önlemleri belirleyen kapsamlı bir rapor hazırlanmasıyla atılmıştır. 
Meclis Araştırma Komisyonu'nun Raporu Hükümetimizce de benimsenerek bu konuda 
alınacak önlemlere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar 2006/17 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile belirlenmiştir. 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde yer alan tedbirler gereğince hazırlanarak yürürlüğe 
sokulan "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010" ile yasal 
düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve zihinsel dönüşüm, kadının sosyoekonomik 
durumunun güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve 
sektörler arası işbirliği olmak üzere 6 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmekte olup kamu 
kurum-kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara bu 
hedeflere ulaşılması konusunda sorumluluk verilmektedir. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün bahse konu Ulusal Eylem Planı 
çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ise şu şekildedir: 

"Yasal Düzenlemeler" başlıklı hedef altında: 

• "4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik", Genel 
Müdürlüğün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının hukukçu temsilcilerinin katılımlarıyla hazırlanmış; 1 Mart 2008 tarih ve 26803 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile 4320 
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sayılı Kanun'da yer alan tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmiş; aile içi şiddet, ihbar ve şikayet 
gibi kavramlara açıklık getirilmiş; nafaka ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi ve usul 
işlemleri de kanun uygulayıcılara ve vatandaşlara yol gösterecek şekilde ele alınmıştır. 

• Kadınların ve gençlerin istihdamının arttırılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla 
İstihdam Paketi olarak da bilinen, 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı, tş Kanununda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Mayıs 2008'de yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu Kanunda, mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arası 
gençlere ait SSK işveren priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 
karşılanacağı, kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğünün işverenler tarafından hizmet 
alımı ile yerine getirilebileceği hususlarına yer verilmiştir. 

• Söz konusu Genelge'nin "I. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" adı ile 
daimi bir komisyon oluşturulmalıdır" tedbiri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ilişkin 5840 sayılı Kanun, 24.03.2009 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri 
izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine 
esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan kanun tasan ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameler hakkında 
ihtisas komisyonlarına görüş sunmak amacıyla kurulmuştur. 

"Farkmdalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümünün Sağlanması" hedefi altında: 

• Halkın konuya ilişkin bilincin ve farkındalığın yükseltilmesi ve bilgilendirme yapılması 
amacıyla; "Kadına Yönelik Aile îçi Şiddetle Mücadele" konulu il toplantıları düzenlenmiş, 
atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin afiş ve broşürler bastırılarak dağıtım ve 
sergilenmesi sağlanmış, "Aile îçi Şiddetle Mücadele El Kitabı" hazırlanarak dağıtımı ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlara yapılmıştır, TRT ile imzalanan Protokol kapsamında, "Suç Bende 
Değil" isimli 6 bölümlük belgesel program, Ekim-Aralık 2008 döneminde TRT GAP TVde 
yayınlanmıştır, kadına yönelik aile içi şiddetin suç olduğu mesajının verildiği filmler 
yapılarak tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterilmesi sağlanmıştır. 

• Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine erkeklerin katılımının önemi ve 
sağlayacağı yararların ele alındığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı" 
konulu Konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

"Koruyucu Hizmet Sunumu " başlığını taşıyan hedef altında; 

• Mevcut sığınmaevi yöneticilerine ve sığmmaevi açmak isteyen belediye ve sivil toplum 
kuruluşlarına yol göstermesi amacıyla, farklı gereksinimlere uygun fonksiyon ve yönetim 
biçimlerini ortaya koyan bir rehber olma niteliğinde olan "Kadın Sığınmaevi Kılavuzu" 
hazırlanmıştır. 

• Aile içi şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadınlara hizmet sunan kurumlar arasında 
işbirliği ve eşgüdümün geliştirilmesi amacıyla şiddete maruz kalan ya da risk altında olan 
kadınlara verilen hizmet akışlarında ve tüm hizmet ağında ortaya çıkan sorunların, hizmet 
sunan kurumlarca tespit edilmesi ve kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm ile olası çözüm 
yollarının saptanması amacıyla, ilgili kurum-kuruluşların katılımı ile eşgüdüm toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. 

• Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversitelerin temsilcileri, 
medya çalışanlarına yönelik çok sayıda eğitim ve çalıştay düzenlenmiştir. 
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"Kurum/Kuruluşlar-Arası İşbirliği" başlığını taşıyan hedef altında ise; 

• tçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile eğitim protokolleri imzalanarak emniyet teşkilatı 
personeli ve sağlık personeline yönelik eğitimler başlatılmıştır. Eğitimler ile 40.400 emniyet, 
75.000 sağlık personelinin kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, 4320 sayılı Kanun, 
vb. konularda eğitilmesi amaçlanmıştır. 

Emniyet teşkilatı personeline yönelik Eğitim Programı kapsamında, öncelikle yaklaşık 270 
eğiticinin eğitimi tamamlanmış ardından da eğiticiler aracılığıyla polis merkezlerinde çalışan 
40.000 personele eğitim verilmesi sağlanmıştır. 

Sağlık personeline yönelik eğitim programı kapsamında ise 424 eğiticilerin eğitimi programı 
Haziran-Kasım 2008 döneminde tamamlanmış olup Ocak 2009 itibariyle de saha eğitimlerine 
başlanmış; halihazırda 17.000 sağlık çalışanının eğitimi tamamlanmıştır. 

• Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan yargı mensuplarına yönelik benzer bir projenin 
gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı düşüncesi ile "Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesinde 
Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü**, Adalet Bakanlığı ile Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 1 Nisan 2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Protokol ile, düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla, aile içi 
şiddetin yol açtığı suçlara ve şiddet mağduru kadınlara yönelik yargı faaliyetinde bulunan 
çeşitli yargı ve adalet hizmetleri mensuplarının; "kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, kadına yönelik şiddet 
alanında çalışma yapan veya çeşitli faaliyet ve görevleri olan diğer kurum ve kuruluşlar ve '• 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği" konularında farkındalık ve duyarlılığının artırılması 
amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında 164 aile mahkemesinde görev yapan 179 aile mahkemesi hakimi ile aynı \ 
yerlerde görev yapan ve aile içi şiddet ile ilgili suçlan soruşturan Cumhuriyet savcılarına 
(savcı ve hakim toplamı 350 kişi) yönelik olarak 3'er günlük eğitim seminerleri 
düzenlenmiştir. 2 yıl süre ile yürürlükte kalacak Protokol kapsamında Aile Mahkemesi hakim ; 
ve savcılarının yanı sıra aile ve çocuk mahkemelerinde çalışan sosyolog, psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı, adli tıp uzmanları ve denetimde serbestlik merkezlerinde çalışan uzmanlar ile 
adliye personeline yönelik pilot eğitim ve eğitici eğitimi çalışmaları da yürütülecektir 

• Benzer bir çalışma Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun \ 
birlikte yürüttüğü 4. Ülke Programı çerçevesinde; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun teknik 
ve fınansal desteği ile yürütülecek "Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde Din Görevlilerinin 
Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi" altında Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeline yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimler kapsamında başta Ankara Aile İrşat 
ve Rehberlik Bürosu Görevlileri olmak üzere Ankara ilindeki bütün din görevlilerinin; 
"toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engelleyen geleneksel 
kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle 
ilgili yasal mevzuat ve genelgeler " konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır. 

Halihazırda eğitici eğitimlerinde kullanılacak materyallerin hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir. Materyallerin nihai halini almasının ardından ilk pilot eğitim Ankara'da 
gerçekleştirilecektir. Eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından eğitici olan din 
görevlileri diğer din görevlilerine eğitimler verecektir. 

• Türkiye'de ilk defa kadınların yaşadığı aile içi şiddetin büyüklüğü, içeriği neden ve sonuçlan ; 

ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülen ve resmi istatistik niteliğine 
sahip verilerin üretildiği "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile îçi Şiddet Araştırması 2008" kısa 
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bir süre önce sonuçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlan Şubat 2009'da yapılan bir toplantıyla 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

• "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" konusunda kurumları bilgilendirmek ve ülkemizde 
uygulama olanaklarını değerlendirmek amacıyla yurt dışından konunun uzmanlarının katılımı 
ile Kasım 2008'de "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitim Toplantısı" 
düzenlenmiştir. 

Bu çalışmalara ek olarak; 

• Geleceğin medya profesyonellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet 
konularında farkındalık. kazandırılmasını amaçlayan "Toplumsal Cinsiyet ve Medya" atölye 
çalışmaları, ilki 28 Ocak-1 Şubat, ikincisi 30 Haziran-5 Temmuz 2008 tarihlerinde olmak 
üzere, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 2009 yılında da iki defa olmak üzere 
"Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi" başlıklı eğitim ve üretim çalışmasının 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışmayla Türkiye'deki çeşitli iletişim 
fakültelerinden bir araya gelecek öğrencilerle birlikte toplumsal cinsiyet konusunda 
uygulamaya dayalı bir eğitim çalışması gerçekleştirilmesi ve çeşitli medya ürünleri üretilmesi 
amaçlanmakta olup çalışmaların ilki Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 29 Haziran- 3 
Temmuz 2009'da tarihinde gerçekleştirilmiştir. ' 

• 2009-2010 yıllarında Genel Müdürlük tarafından ülke genelindeki kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik olarak 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede; Genel 
Müdürlük tarafından; Mart 2009 itibariyle İlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile 
İlçe Tarım Müdür/Müdür Yardımcılarına yönelik olarak başlatılan ve sürdürülen eğitimler 
diğer yandan Genel Müdürlüğün 2007-2008 yıllarında yürüttüğü "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitimleri"nin ülke geneline yaygınlaştırılması ve projenin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması hedeflenmektedir. 3 gün süren eğitim programının 3.gününde "Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetle Mücadele" konusu ele alınmaktadır. 2009 yılının ilk yansı itibariyle 358 
personel eğitime katılmıştır. Söz konusu eğitimlerle yıl sonu itibariyle Halk Eğitim 
Merkezleri ve Tanm Müdürlüklerinden yaklaşık 800 yöneticiye ulaşılması hedeflenmektedir. 

• Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme toplantılan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. 

Gerek Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce ve ilgili kamu kurum ve kuruhışlanyla işbirliği 
içinde yürütülen bilinç artına ve şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar; gerekse sivil toplum 
örgütleri tarafından gerçekleştirilen şiddeti önlemeye yönelik faaliyetler neticesinde toplumsal 
farkındalık artırılmaya, kadına yönelik aile içi şiddet sır olmaktan çıkarılarak, daha görünür 
kılınmaya başlanmıştır. 

Saygılarımla. 

3 , W-^ ^ - x ^ 
Selma Aliye KAVAFA 

Devlet Bakam 
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286.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, GAP Eylem Planındaki sulama projelerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'in cevabı (7/8651) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. ^ y 

' Kemal Anadol 
İzmir Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

GAP Eylem Planı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27.5.2008 tarihinde 

kamuoyuna ilan edilmiştir. Söz konusu plana göre, 2008-2012 yıllan arasında 1 649 kilometre 

sulama ana kanalının inşaatının bitirilerek, 1 milyon 60 bin hektar alanın sulu tarıma açılması 

öngörülmektedir. Bu çerçevede; 

1. Eylem Planında öngörülen sulama projelerinin önceliği nasıl belirlenmektedir? Sulu 

tanma açılmayan bölgelerdeki çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi için hangi 

önlemlerin alınması planlanmaktadır? 

2. Eylem planının açıklanmasından sonra, hangi sulama projelerinin temeli atılmıştır? Bu 

projelerin fiziki ve parasal gerçekleşmeleri nedir? Bu projelerin hangi tarihlerde 

tamamlanması ve kaç hektarlık alanının sulu tarıma açılması planlanmaktadır? 

3. Eylem planının açıklanmasından sonra, Plandan önce başlanmış ve devam eden 

sulama projelerine bugüne kadar ne tutarda kaynak aktarılmıştır? Bu projelerin fiziki 

ve parasal gerçekleşmeleri nedir? 

4. Son bir yılda Eylem Planında öngörülen sulama projelerinin fiziki ve parasal 

gerçekleşmesi nedir? Planlanan hedeflere ulaşılmış mıdır? 

5. Yap-îşlet-Devret yöntemiyle ihale edilen sulama projeleri hangileridir? Bu projelerin 

fiziki ve parasal gerçekleşmeleri nedir? Bu projelerin hangi tarihlerde tamamlanması 
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ve kaç hektarlık alanının sulu tarıma açılması planlanmaktadır? Bu projeler işletmeye 
alındığında çiftçilere hangi koşullarda su sağlanacaktır? 

6. 2012 yılına kadar sulamaya açılması planlanan 1 milyon 60 bin hektarlık alanın ne 
kadarının yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanmaktadır? 

7. Toprak ve su kaynaklarının kullanımı gibi stratejik bir konudaki yatırımların kamu 
olanakları yerine yap-işlet-devret yöntemiyle yaptırılmasının gerekçeleri nedir? Bu 
durumun çiftçilerin sulama giderlerinde bir artışa neden olmasını önlemek için 
herhangi bir önlem düşünülmüş müdür? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Dr. Cevdet YILMAZ) 

Say :B.02.0.0U/0504 21lll2m 

Konu: Soru önergesi 7/8651 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 10.07.2009tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8651 -14434/31266 sayılı yazı. 
İlgi yazıda, izmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un Bakanlığıma tevcih ettiği 

7/8651 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 
Soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Soru Önergesine ilişkin cevap D r C e y d e t m M A Z 

Devlet Bakanı 
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BAŞBAKANLIK 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.0.02.GAP.O.İKKS.02.01/1009 ., 
Konu: Soru Önergesi 2 4 »«"•» wU3 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Cevdet YILMAZ) 

İlgi: 13.07.2009 tarihli ve B.02.0.011/0438 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan izmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL' un GAP Eylem 
Planındaki sulama projelerine ilişkin (7/8651) esas nolu yazılı soru önergesi; 

SORU 1- Eylem Planında öngörülen sulama projelerinin önceliği nasıl belirlenmektedir? Sulu tarıma 
açılmayan bölgelerdeki çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi için hangi önlemlerin alınması 
planlanmaktadır? 
CEVAP 1- GAP Eylem Planında 2012 yılı sonunda toplam 1 milyon 60 bin ha alanın sulamaya 
açılmış olması öngörülmektedir. Bu hedefe ulaşmak için; 

inşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır. 
Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar 
büyük kısmı tamamlanacaktır. 
Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır. 
Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlanna başlanacaktır 

Sulu tarıma açılmayan bölgelerdeki çiftçilerimizin sorunlannın giderilmesi için ise GAP Eylem 
Planındaki Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi ekseni ve "Tarımsal üretimde verimlilik 
artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir" eylemi altında Başkanlığımız, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve İlgili 
kurum/kuruluşlarla birlikte proje ve faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda: 

ÇAP Bölee Kalkınma İdaresi Başkanlığı; 
GAP Bölgesi'ndeki sulama dışı alanlarda tanm ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine 

yönelik olarak, sağlıklı kırsal yerleşim düzenlerinin oluşturulması için hizmet toplulaştırılması esasına 
dayalı projeler yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde, 
sulamadan yararlanamayan kırsal toplulukların gelir ve yaşam standardını artırmak amacıyla 
Başkanlığımızca "Sulama Dışı alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi" yürütülmektedir. 
Bununla birlikte, GAP Eylem Planı ile "Tanm ve Tanm Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi" 
ve "Entegre Kırsal Kalkınma Projesi" uygulamaya konmuştur. 

Söz konusu projelerden "Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Projesi" ile GAP 
Bölgesi'nde sulama alanları dışında kalan nüfusun mevcut sosyo-ekonomik durumlarının, doğal ve 
toplumsal çevre ile ilişkilerinin, potansiyellerinin saptanarak gelir getirici yeni faaliyet alanlarının ve 
bunların geliştirilmesi yollarının belirlenmesi hedeflenmektedir. 

"Entegre Kırsal Kalkınma Projesi" ile de Kırsal sanayinin ve diğer gelir getirici aktivitelerin 
belirlenip geliştirmesi yoluyla kırsal toplulukların gelir düzeyini artırılması, dağınık yerleşim 
birimlerinde yaşayan kırsal topluluklar arasında işbirliğini ve entegrasyonun geliştirilmesi, alternatif 
kırsal gelişme ve çekim merkezleri (merkez köyler) oluşturmak yoluyla kırdan kente göç hızını ve 
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böylece kentler üzerindeki aşırı nüfus baskısını azaltmak ve bölgede sürdürülebilir bir nüfus yapısının 
oluşmasına katkı vermeyi hedeflenmektedir. 

Tarım ve Kövisleri Bakanlığı: 

• Tarımda verimliliğin artırılması amacıyla, yeni teknolojilerin kullanımı dahil, her türlüeğitim, 
yayım ve yayın faaliyetleri artırılacaktır. Aynca Şanlıurfa'da kurulu bulunan GAP Toprak-Su 
Kaynaklan ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kurumsal kapasitesi ve altyapısı 
güçlendirilerek, bölgede faaliyet gösteren üretici, teknik eleman, STK ve Özel Sektör elemanlarına 
hizmet verecek şekilde yatılı imkanı bulunan pratik eğitimlerin verileceği bir merkeze 
dönüştürülecektir, 

• Tarımsal örgütlenme projelerine destek artırılacaktır, 
• Organik tarım üretimi ve organik ürün işlenmesini teşvik amacıyla öncelikle uygun alanların tespiti 

yapılacak, İl Özel İdareleri ile işbirliği içerisinde, eğitim ve yayım faaliyetleri yürütülecektir, 
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal işletmelerin ürün 

işlenmesi, su ürünleri işleme ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik yatırım 
projelerine hibe desteği sağlanacaktır, 

• Hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik amacıyla bölgede 50 büyükbaş ve üzeri işletmelere 
özel destek sağlanacaktır 

Sosval Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüsü 

SYDGM tarafından yürütülmekte olan Gelir Getirici Tarımsal Proje Desteklerinin kapsamı tedricen 
tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere kaydırılacak ve bu 
çerçevede SYDV'ler bilgilendirilerek söz konusu projelere yönelmeleri sağlanacaktır. 

SORU 2 - Eylem planının açıklanmasından sonra, hangi sulama projelerinin temel atılmıştır? Bu 
projelerin fiziki ve parasal gerçekleşmeleri nedir? Bu projelerin hangi tarihlerde tamamlanması ve kaç 
hektarlık sulu tarım açılması planlanmaktadır? 
CEVAP 2 - GAP Eylem Plam ile birlikte sulama yatırımları yeniden programlanmış olup, bitiş 
tarihleri öne alınmıştır. Eylem Planının açıklanmasından sonra aşağıda yer alan projeler ihale edilmiş 
ve çalışmalara başlanmıştır. 

Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı İnşaatı (202.130 m): Diyarbakır ilinde 97.893 ha alana hizmet 
edecek anakanal inşaatı üç kısım halinde ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 

- Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı: 03.11.2008 tarihinde ihalesi 
yapılmıştır. 

- Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal inşaatı: 05.11.2008 tarihinde ihalesi 
yapılmıştır. 

- Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal İnşaatı: 07.11.2008 tarihinde ihalesi 
yapılmıştır. 
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Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana iletim Kanalı I. Kısım İnşaatı: İnşaat ihalesi 31.10.2008 
tarihinde yapılmıştır. 
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana iletim Kanalı 2. Kısım İnşaatı: tnşaal ihalesi 25.12.2008 
tarihinde yapılmıştır. 

Aşağı Mardin Ana Kanalı: Mardin ilinde 211 075 ha alana hizmet edecek ana kanal inşaatları (134 
778 m) üç kısım halinde ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Aşağı Mardin Ana Kanalı I. Kısım İnşaatı: 09.09.2008 tarihinde ihale edilmiştir. 
Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı: 17.09.2008 tarihinde ihale edilmiştir. 
Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı: 25.09.2008 tarihinde ihale edilmiştir. 

2009 yılında toplam 476.190 ha alana ait 16 adet sulama projesinin proje yapım işi ihale edilecektir. 

SORU 3 - Eylem planının açıklanmasından sonra, plandan önce başlanmış ve devam eden sulama 
projelerine bugüne kadar ne tutarda kaynak aktarılmıştır? Bu projelerin fiziki ve parasal 
gerçekleşmeleri nedir? 

CEVAP 3 - Eylem planı açıklanmasından sonra, plandan önce inşaatı devam eden sulama projelerinin 
2008 yılı sene başı ödeneği 87,8 milyon TL iken eylem planı ile 262,5 milyon TL ilave ödenek 
sağlanmıştır. 2008 yılında ihale edilen işlerle birlikte 2008 yılı sulama projeleri ek ödeneği toplam 
400 milyon TL olmuştur. 2009 yılında ise eylem planından önce başlanmış işlere 393 milyon TL 
ödenek ayrılmıştır. 2009 yılında sulama yatırımlarına ayrılan toplam ödenek ise 820,68 milyon TL'dir. 
Sulama projeleri için DSİ'ye tahsis edilen 820 milyon 767 bin TL'nin 142 milyon 859 bin TL'si 
Haziran 2009 sonu itibariyle harcanmıştır. 
Plandan Önce inşaatı devam eden işlerin fiziki gerçekleşmeleri %45-95 arasında değişmekte olup, 
4 adet iş eylem planı ile artırılan ödenekler sayesinde 2009 yılında işletmeye açılacaktır 

Sulama yatırımlarına paralel olarak yürütülmesi gereken toplulaştırma ve tarlaiçi geliştirme çalışmaları 
için de Tarım Reformu Genel Müdürlüğu'ne de 2008 yılında GAP Eylem Planı kapsamında 5 milyon 
YTL ek ödenek aktarılmıştır. 

İnşaatı devam eden projelerin gerçekleşme durumları aşağıda özetlenmiştir: 

Adıyaman - Çamgazi Sulaması: 2008 yılında 1 793 ha alan sulamaya açılmıştır. 2009 yılında 2069 ha 
alanın da sulamaya açılmasıyla birlikte proje tamamlanacak ve toplam 8 000 ha alan sulamaya açılmış 
olacaktır. 

Samsat Pompaj Sulama LKıstm: Proje tamamlanmış olup şebekeye su verilmiştir. 1 846 ha alan 
sulamaya açılmıştır. Projenin geçici kabulü yapılacaktır. 

Batman Sol Sahil Sulaması: Fiziki gerçekleşmesi % 52.8'dir. 
Batman Sağ Sahil Sulaması: Fiziki gerçekleşmesi % 41 düzeyindedir. 

Kralkuı-Dicle Pompaj Sulaması I. Kısım İnşaatı: Fiziki gerçekleşmesi % 49.4'tür. 
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması I. Kısım İnşaatı: Fiziki gerçekleşmesi % 63.9'dur. 

Kralkızı-Dkle Cazibe Sulaması İsale Kanalı İnşaatı: İş tamamlanarak geçici kabule hazır hale 
getirilmiştir. 

Kayacık Ovası Sulaması İnşaatı: 2008 yılında 2 750 ha alan sulamaya açılmıştır. Artık, tesis edilen 
her şebeke sulamaya açılmaktadır. 2009 yılında da 2 750 ha alanın sulamaya açılması planlanmaktadır. 
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Belkıs-Nizip Sulaması İnşaatı: Fiziki gerçekleşmesi % 59 düzeyindedir. 

Yukarı Harran Ana Kanal İnşaatı: Fiziki gerçekleşmesi % 85 düzeyindedir. 2009 yılında ana kanal 
İnşaatının tamamlanması planlanmaktadır. 

Yukarı Harran Ovası Sulaması Şebeke İnşaatı: Fiziki gerçekleşme % 94.4 düzeyindedir. 

Harran Ovası Sulaması 6. Kısım İnşaatı: 2008 yılında 5.321 ha alan sulamaya açılmıştır. 2.653 ha 
alanı sulayacak borulu şebeke imalatı ve montajının yapılması, inşaatın tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı (83.567 m): 2009 yılında ihale edilecektir. 

Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal İnşaatı (90.000 m): 2009 yılında ihale edilecektir. 

SORU 4 — Son bir yılda Eylem Planında ön görülen sulama projelerinin fiziki ve parasal 
gerçekleşmesi nedir? Planlanan hedeflere ulaşılmıştır. 

C E V A P 4- Eylem planı ile inşaatı devam eden işlerde önemli ilerlemeler sağlanmış, 1 iş 2008 yılında 
tamamlanarak işletmeye açılmış, 2009 yılında ise 4 iş daha tamamlanarak işletmeye açılacaktır. 
2008 yılında ilave 15 000 hektar alan sulu tarım imkânına kavuşmuştur. Toplam 403 782 hektar'a 
hizmet edecek ana kanal inşaatları ihale edilmiş, inşaat çalışmalarına henüz başlanmıştır. Ayrıca, su 
kaynağı hazır olmayan sulama projelerine su temin edecek 7 adet baraj proje yapım işi ihale edilerek 
işe başlanmıştır. 16 projeden oluşan toplam 476 bin hektarın sulama şebekesi proje yapım işinin büyük 
kısmı ihale edilmek üzere ilana çıkılmıştır. GAP Eylem Planının 2008 - 2012 yıllan arasmı kapsaması 
ve finansman sorunu olmaması sebebiyle eylem planında yer alan işler kademeli ve programlı bir 
şekilde yürütülmektedir. 

Eylem planı ile sağlanan ödeneklerle projesi hazır olan işler ihale edilerek, belirlenen hedeflere 2008 
yılında ulaşılmıştır. Projesi hazır olmayan işlerde ise uygulama projelerinin hazırlanmasına öncelik 
verilerek bir an önce tamamlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu ve benzeri eksikliklerin 
giderilmesi ile eylem planındaki işlerin inşaatları ihale edilecek ve 2012 yılı sonunda öngörülen 
hedeflere ulaşılması sağlanacaktır 

S O R U 5 - Yap-lşIet-Devret yöntemiyle ihale edilen sulama projeleri hangileridir? Bu projelerin fiziki 
ve parasal gerçekleşmeleri nedir? Bu projelerin hangi tarihlerde tamamlanması ve kaç hektarlık 
alanının sulu tarıma açılması planlanmaktadır? Bu projeler işletmeye alındığında çiftçilere hangi 
koşullarda su sağlanacaktır. 

C E V A P 5 ~ GAP Eylem Planı çerçevesinde Yap-lşlet-Devret Modeli ile ihale edilen sulama projesi 
bulunmadığından bugüne kadar herhangi bir harcama yapılmamıştır 

S O R U 6 - 2012 yılma kadar sulamaya açılması planlanan 1 milyon 60 bin hektarlık alanın ne 
kadarının yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanmaktadır? 

CEVAP 6 - GAP Eylem Planı kapsamında yer alan sulama projelerinde şu ana için söz konusu 
modelin uygulanması düşünülmemektedir. 

S O R U 7 - Toprak ve su kaynaklarının kullanımı gibi stratejik bir konudaki yatırımların kamu 
olanakları yerine yap-işlet-devret yöntemiyle yaptırılmasının gerekçeleri nedir? Bu durumun çiftçilerin 
sulama giderlerinde bir artışa neden olmasını önlemek için hangi bir önlem düşünülmüş müdür? 

CEVAP 7 Ödenek yetersizlikleri sebebiyle bitirilmesi 25-30 yıl gibi uzun zaman alan sulama 
projelerinin kısa sürede hayata geçirilmeleri için alternatif finans modellerinin geliştirilmesi zarureti 

ortaya çıkmıştır. Bu maksatla sulama yatırımlarının YİD modeli ile yaptırılması sayesinde; su kaynağı 
hazır ancak ödenek yetersizliği sebebiyle ihalesi yapılamayan birçok sayıdaki projenin önü açılarak 
kışa sürede faydaya dönüşecektir. Böylece kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek çiftçilerin gelir 
düzeyleri artacaktır. Yatırımın bir kısmı sulamadan istifade edenlerden bir kısmı da uzun vadede katkı 
payı olarak Devlet tarafından karşılanmış olacaktır. Bugünkü mevcut durumda, sulama projesi olan 
yerlerdeki çiftçilerden işletme-bakım masrafları ve yatırım giderleri tahsil edildiğinden, Yap-lşlet-
Devret Modeli ile çiftçilerden alınacak ücret sulama giderlerinde artışa sebebiyet vermeyecektir 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sadrettin klARAHOCAGtL 
Başkan 

db»-* 
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287.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 2007 yılında Genelkurmay Başkanı ile yaptığı 
görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in 
cevabı (7/8654) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 22.06.2009 ^ 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bundan önceki Genelkurmay 
Başkanı sayın Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile 4 Mayıs 2007 tarihinde Dolmabahçe 
sarayında yaptıkları görüşmeyle topluma bilgi verilmediği, görüşmeyle ilgili basında 
çıkan yazılar1 ve değerlendirmeler nedeni ile gazete ve yazarlar hakkında davalar 
açıldığı gerçektir. 2 yılı aşan süre geçtiği halde görüşmenin nedeni, niteliği ve sırrı bir 
türlü çözülememiş, son günlerde görüşmenin yanların basında çıkan açıklamaları, 
görüşme ile ilgili toplumda zaten var olan merak ve kuşkuları daha da artırmıştır. 
Görüşme ile 'çıkan haber.değerlendirme ve yazılar nedeni ile gazeteler ve yazarları 
hakkında davalar açılmış olması bile bu gün Yazılı ve görsel basında bu görüşme ile 
ilgili tartışmaların gündemin en sıcak maddesi haline gelmesini engel olamamıştır. 
Sayın Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, görüşmeyle ilgili olarak "Dolmabahçe 
görüşmesi devlet işidir, zamanı gelince açıklarım" sözlerinden sonra Sayın 
Başbakan'ın " Pazardan mezara kadar açıklamama kararı aldık. O açıklarsa ben de 
şeyleri açıklarım.. " demesiyle toplumun her kesiminde var olan kuşkuların ve 
merakların çığ gibi arttığı herkesin bildiği gerçekliktir. Bunlarla birlikte Sayın 
Büyükanıt, iletişimin dinlenmesi konusunda, kendisinin de dinlendiğini kamuoyuna 
açıkladı. Bu çerçevede; 

1- Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın.Devtetin Başbakanı, Sayın Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın da Devletin Genelkurmay Başkanı sıfatı ile yaptığı bu görüşme; 
kendilerinin özel yaşamlarına ilişkin özel bir görüşme midir? 

2- Bu toplantı; Yurt savunması, terörle,güvenlikle,Silahlı kuvvetlerin 
ihtiyaçlarıyla,yapılanma yenilikleri ya da teknikleri ve devletin buna benzer 
konularının konuşulduğu resmi bir görüşme midir? 

3-Resmi nitelikli bir toplantı ise, bunun bir kaydı var mıdır? Bu görüşme bir 
tutanağa bağlanıp, "gizlidir" kaydıyla devlet arşivine konulmuş mudur? Devfet arşivine 
girmemişse; bu devletten bilgi gizlemek anlamına gelmez mi? 

4- Devletin gizli işlerinin gideceği yer mezar mıdır? Yoksa devletin arşivleri 
midir? Demokratik hukuk devletinde, devletin arşivine girmesi gereken devlet sırları 
mezara götürülür mü? Bu,devletin sürekliliği ilkesine aykırı davranmak değil midir? 

5-Bu görüşmeyi, Sayın Başbakan'ın özel günlüklerine yazdığı yönündeki 
toplumda dolaşan iddialar doğru mudur? 
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6- Şayet bu görüşme, Sayın Orgenaral Yaşar Büyükanıt'ın söylediği gibi 
gerçekten "devlet işi" ise ;Bu görüşmenin, devletin yönetildiği Başkentin ve olağan 
mekanların dışına çıkılarak yapılmasının nedeni nedir? Devletin Başbakanı ile Genel 
Kurmay Başkanının, devleti ilgilendiren bir konuyu Ankara 'da Başbakanlık ya da 
Genelkurmay binasında görüşmelerinin engeli nedir? Dolmabahçe görüşmesi 
oluncaya kadar Başbakan'ın Genel Kurmay Başkanı ile Ankara'da olağan 
mekanlarda yaptığı görüşmeler devlet işi değil miydi? Yine Bugün hala Başbakanın 
Genel Kurmay Başkanı ile Ankara dışına çıkmadan Başbakanlıkta yapmakta olduğu 
görüşmeler devlet işi değil midir? 

7-Bu görüşme, "yurt savunmasıyla, terörle, güvenlikle,Silahlı kuvvetlerin 
ihtiyaçlarıyla, yapılanma yenilikleriyle" ilgili denilmediğine ve üniforma ile resmi 
çalışma alanında geçtiğine göre "devlet işidir" açıklaması ile geçiştirilmesini ve 
halkın.devletle ilgili bu görüşmeyi öğrenmemesinin, demokrasi ile yönetilen hukuk 
devletinde yeri var mıdır? 

8- Sayın Yaşar Büyükanıt'ın, "Dolmabahçe görüşmesi devlet işidir, zamanı 
gelince açıklarım" sözlerinden sonra sayın Başbakan'ın " Pazardan mezara kadar 
açıklamama kararı aldık. O açıklarsa ben de şeyleri açıklarım.. " şeklinde 
konuşmasından sonra toplumda bu görüşmeye farklı anlamlar yüklenmez mi? 

9- Bundan böyle toplum bilgilendirilmediği nedenle toplumda bu görüşmeyi 
farklı değerlendiren ya da farklı anlamlar yükleyen gazeteler ve yazarlar hakkında 
dava açılmasının, basını, yazarları, aydınları, dava açmakla korkutmanın, tehdit 
etmenin, demokratik hukuk devleti içinde yeri var mıdır? 

10- " Gizli kalması gereken bir devlet sırrı " hakkında " ..o açıklarsa ben de 
şeyleri açıklarım.." denilebilinir mi? Ya da "..o açıklarsa ben de şeyleri açıklarım " 
demek';konûşulan konunun her zaman açıklanabilecek nitelikte bir konu olduğunu 
kabul etmek demek değil midir? 

11- Bu görüşme ile ilgili görev değişimi sırasında yeni Genelkurmay 
Başkanına bilgi iletilmiş midir? 

12- Sayın Büyükanıt, görüşmeyi açıklarsa; görüşmeyi toplum öğreneceğine 
göre " O açıklarsa ben de açıklarım" sözleri ile ne denilmek istenmiştir? Bu şekilde 
sözler söylemenin nedeni ve amacı nedir? Böyle bir ifade kullanmak hangi ihtiyaçtan 
doğmuştur? 

13- 21 Haziran 2009 Günlü TV haberlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül,'ün ".. Türkiye' de artık hiçbir şey gizli kalmaz.." sözlerinden sonra Dolmabahçe 
görüşmesi açıklanacak mı? Yoksa bu görüşmeyi, Cumhurbaşkanının " Türkiye'de 
artık hiçbir şey gizli kalmaz.." sözlerinin kapsamı dışında sayıp gizli mi kalacak ? 

14- Sayın Büyükanıt'ın kendisinin de dinlenildiğine ilişkin sözleri üzerine 
Cumhuriyet savcılıklarınca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu konuda, MİT ye 
Genelkurmay Başkanlığınca her hangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer 
başlatılmadı ise, devletin güvenliği ile ilgili son derece önemli bir konuda soruşturma 
başlatılmamasının gerekçeleri nedir? 

15- Sayın Büyükanıt'ın dinlenmesi konusunu araştırmak üzere Başbakanlık 
Teftiş Kurulunun harekete geçirilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.001/469 I 6 TEM 2009 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: 10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8654-14453/31306 
sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sn. Ali Rıza ÖZTÜRK'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8654 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. \ 

Ek-Yazı CftaffÇİÇEK 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH 

ETTİĞİ 7/8654 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan Dolmabahçe de Sayın Genelkurmay Başkanı ile yaptığı 
görüşmede devlet ve ülke sorunlarına müteallik konularda görüş alış verişinde 
bulunmuştur. 

Saym Başbakan muayyen ya da gayri muayyen zamanlarda Devlet 
katmanlarında görev yapan asker-sivil makamlarla ülkenin temel iç ve dış 
sorunlarını görüşmekte, değerlendirmekte, mülahazalarını paylaşmakta ve 
gerekli karar, inisiyatif ve talimatlarını ilgili makam ve muhataplarına 
iletmektedir. 

Başbakanların devlete ve ülkeye müteallik konularda muayyen ve gayri 
muayyen görüşmelerinin içeriğini her zaman ve her zeminde kamuoyuyla 
paylaşmaları devlet yönetiminde adetten değildir. 

Kaldı ki; iki birey arasında bile mahfuz görüşmelerin tabii olduğu 
varsayıldığında, Saym Başbakanın devlet kurum ve kuruluşlarının yöneticileri 
ile her görüşmesini aşikar kılması beklenemez. 

Sayın Başbakan'm gerek yurtiçi gerek yurtdışı yapmış olduğu görüşmeler, 
ilgili mevzuat ve teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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288.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, Gölcük TOKİ konutlarının teslimine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8656) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. ^ 
Saygılarımla 

Cevdet SELVI 
Kocaeli Milletvekili 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kocaeli ilimizin Gölcük ilçesinde, yaptırılmakta 
olan 856 konutun zamanında tamamlanmaması üzerine yapılan girişimler üzerine ilgili 
kurumun Başkam tarafından "konutların 2008 Aralık ayında tamamlanacağı ve Ocak 2009'da 
tapularının verileceği" bildirilmiştir. 

Yine ilgili kurum tarafından tarafıma resmi olarak gönderilen "Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) Kocaeli Uygulamaları Bilgi Notu"nda söz konusu Gölcük konutları, "Tamamlanan 
Uygulamalar" arasında gösterilmektedir. 

Ancak konut inşaatlarının halen tamamlanmadığı, inşaat çalışmalarının tamamen 
durduğu ve konutların hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kaderine terk edildiği yönünde 
yoğun şikayetler gelmektedir. 

Konuya ilişkin sorularım şöyledir. 
Soru 1. Konut inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslimi, kesin olarak hangi 

tarihte yapılması düşünülmektedir? 
Soru 2. Hak sahiplerinin, dar gelirli olmaları da göz önüne alındığında konutların 

zamanında bitirilmemesinden doğan zararlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi için taksit 
ödemelerinin durdurulması dışında herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmadıysa alınması 
düşünülmekte midir? 

Soru 3. Söz konusu inşaatlarda, gerek mimari proje bakımından gerek ise inşaat 
kalitesi bakımından herhangi bir sorun bulunmakta mıdır? 

Soru 4. Gerek Milletvekillerine gönderilen "bilgi notlarf'nda gerek ise çalışma 
raporlarında, tamamlanmadığı halde, "Tamamlanan Uygulamalar" arasında gösterilen başka 
projeler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

T.Ç 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/486 24TEM20P9 
Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8656-14457/31311 
sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Sn. Cevdet SELVİ'nin Saym Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8656 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. -. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ' &* / ^ * I 
CftînfçİÇEKf 

Devlet Bakanı w 
Ek-Yazı Başbakan Yardımcısı 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET SELVİ'NİN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8656 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kocaeli ilimizin gölcük ilçesinde 
yaptırılmakta olan 856 konutun zamanında tamamlanmaması üzerine 
yapılan girişimler üzerine ilgili kurumun Başkanı tarafından "konutların 
2008 Aralık ayında tamamlanacağı ve Ocak 2009'da tapuların verileceği" 
bildirilmiştir. 
Yine ilgili kurum tarafından tarafıma resmi olarak gönderilen "Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) Kocaeli Uygulamaları Bilgi Notu"nda sözkonusu Gölcük 
konutları, "Tamamlanan Uygulamalar" arasında gösterilmektedir. 
Ancak, konut inşaatlarının halen tamamlanmadığı, inşaat çalışmalarının 
tamamen durduğu ve konutların hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kaderine 
terk edildiği yönünde yoğun şikayetler gelmektedir. Bu çerçevede; 
Konut inşaatlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslimi, kesin olarak 
hangi tarihte yapılması düşünülmektedir? 
Hak sahiplerinin, dar gelirli olmaları da göz önüne alındığında konutların 
zamanında bitirilmemesinden doğan zararlarının ve mağduriyetlerinin 
giderilmesi için taksit ödemelerinin durdurulması dışında herhangi bir önlem 
alınmış mıdır? Alınmadıysa alınması düşünülmekte midir? 
Sözkonusu inşaatlarda, gerek mimari proje bakımından gerekse inşaat 
kalitesi bakımından herhangi bir sorun bulunmakta mıdır? 
Gerek Milletvekillerine gönderilen "bilgi notları"nda gerekse çalışma 
raporlarında, tamamlanmadığı halde "Tamamlanan Uygulamalar" arasında 
gösterilen başka projeler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

CEVAP : 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında deklare ettiği 
önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut 
seferberliği başlatılmıştır. 
Bu çerçevede, soru önergesine konu "Kocaeli Gölcük 856 Adet Konut, Adaiçi ve 
Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı" işinin 2. ikmal ihalesi yapılmış ve 
akdedilen sözleşmeye göre iş bitim tarihi 18.12.2009 olarak belirlenmiştir. Bu 
itibarla, halihazırda uygulama alanında inşaat işleri devam etmekte olup, işin 
durması gibi bir durum sözkonusu değildir. 
Belirlenen tarihte işin kabule elverişli hale gelmesi durumunda İdare tarafından 
konutların Geçici Kabul işlemleri yapılarak, iskân alınmasını müteakip konut 
teslimlerine ivedilikle başlanacaktır. 
Sözkonusu inşaatlar Bayındırlık İşleri Kontrol yönetmeliğine uygun olarak TOKİ 
tarafından denetlenmektedir. Kocaeli Gölcük Toplu Konut Uygulaması 
kapsamında, gerek mimari proje bakımından gerekse inşaat kalitesi açısından 
herhangi bir problem bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan, Kocaeli ili, Gölcük ilçesinde inşa ettirilmekte olan 856 konutun, 
262 adedi alt gelir grubu kapsamında satışa sunulmuştur. Sözkonusu konutlardan 
197 adedi, TOKİ ile Gölcük Belediyesi arasında imzalanan Protokol çerçevesinde, 
arsa karşılığı olarak anılan Belediyeye devredilmiş, 12 adedi de TOKİ ile Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı arasında akdedilen bir Protokol ile adı geçen Vakfa 
satılmıştır. Kalan konutların bir kısmı kura yöntemiyle, diğer bir kısmı da 
muhtelif dönemlerde gerçekleştirilen açık satış yöntemiyle halka arz edilmiş ve 
satışı gerçekleşmiştir. Halihazırda, İdare stoğunda 49 iade konut bulunmaktadır. 

TOKİ, uyguladığı konut satış esasları ve koşullan çerçevesinde, yoksul ve alt gelir 
grubuna yönelik projelerinde, hedef grubun ödeme gücünü gözönüne alarak, taksit 
ödemelerim, konutların anahtar teslim tarihinden sonra başlatmaktadır. TOKİ'nin 
kaynak geliştirme ve orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

Bu itibarla, Kocaeli Gölcük Projesi kapsamında alt gelir grubuna yönelik 
gerçekleşen satışlarda konut taksit ödemeleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde 
de hükme bağlandığı şekilde, anahtar teslim tarihinden sonra başlayacaktır. 

Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifınin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

Bu doğrultuda, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, alıcılarının geç teslimden dolayı 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, konut taksit ödemeleri ve her altı ayda bir 
uygulanan dönemsel artışlar, konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 

Bu itibarla, Kocaeli Gölcük Projesinde konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı, 
vatandaşların mağdur olmamaları için İdare, orta gelir grubu kapsamında projeden 
konut satın alan konut alıcıları için; Ocak 2009 tarihi itibarıyla konutlarını teslim 
alıncaya kadar dönemsel artış/artışların yapılmaması ve konut taksitlerinin 
dondurularak, yine konutların anahtar teslim tarihini takip eden ay itibarıyla 
başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya geçmiştir. 

Ayrıca, soru önergesinde ifade edildiği gibi, anılan proje bilgi notunda sehven 
tamamlanan projeler arasında yer almıştır. Zira, yazı ekinde bulunan tablodan da 
açıkça görüleceği üzere, "Kocaeli Gölcük 856 Adet Konut, Adaiçi ve Genel 
Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı" işinde İdarenin insiyatifinin dışında, daha 
önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar ortaya çıkmıştır. İşin 
hem ilk hem de ikmal yüklenicisinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi nedeniyle, sözleşmeleri fesh edilmiş ve işin 2 defa ikmal ihalesinin 
yapılması zarureti doğmuştur. Yaşanan bu gelişmeler içerisinde de, Sayın 
Milletvekiline gönderilen bilgi notunda sehven hata yapılmıştır. 

Diğer taraftan, TOKİ, tamamlanan ve devam eden uygulamaları ile başlattığı 
projelerine ilişkin -inşaatların seviyelerini de içeren- detaylı bilgileri, İdarenin 
elektronik ağ sayfası aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktadır. İdarenin 
(www.toki.gov.tr) adresli elektronik ağ sayfasında, "Kocaeli Gölcük 856 Adet 
Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme İnşaatı" işinin seviyesi, 
mevcut durumunda olduğu gibi, %70 olarak gösterilmektedir. 
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289.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, TOKİ borçlularına ödeme kolaylığı sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/8664) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

Küresel ekonomik kriz dolayısıyla TOKİ ödemelerinde vatandaşlarımız 
sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Sorular: 

1 - Küresel ekonomik krize rağmen ve kendi sıkıntılarına rağmen 
TOKİ'YE olan borçlarını ödemeye çalışan vatandaşlarımıza bir kolaylık 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

2 - TOKİ'YE olan borçlarını ödemeye çalışan vatandaşlarımıza 
borçlarının faizlerinde indirim veya taksitlerini ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/487 2 4 TEM 2001 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8664-14557/31462 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Atila KAYA'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8664 
sayılı yazılı soru Önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı Cemil ÇİÇ1 
Devlet Bakari ve 

Başbakan Yardımcısı 

-1047 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA KAYA'NIN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8664 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Küresel ekonomik kriz dolayısıyla TOKİ ödemelerinde vatandaşlarımız 
sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu çerçevede; 
Küresel ekonomik krize rağmen ve kendi sıkıntılarına rağmen TOKİ'ye olan 
borçlarını ödemeye çalışan vatandaşlarımıza bir kolaylık yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP : Bilindiği üzere, TOKİ, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa 
ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile 
hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 
Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 22 Temmuz 2009 tarihleri arasında 81 il, 564 ilçe, 
1.299 şantiyede toplam 367.355 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. Ayrıca, TOKİ tarafından, 
367.355 adet konutla birlikte; 

S 516 Okul (15.343 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
S 487 Spor Salonu, 
S 35 Kütüphane, 
S 342 Ticaret Merkezi, 
S 45 Hastane, 
S 75 Sağlık Ocağı, 
S 36 Yurt ve Pansiyon (9.524 kişilik), 
S 16 Sevgi Evi (247 bina), 
S 11 Engelsiz Yaşam Merkezi (164 bina), 
• 275 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
TOKİ, uygulamaları kapsamında yürüttüğü her bir toplu konut projesinde, 
projenin özelliklerini ve hedef kitlenin ödeme gücünü dikkate alarak, satış 
koşullarını belirlemekte, değişken fiyat endeksi kullanmakta ve inşaat 
halindeyken konutu kredilendirerek, satışa sunmaktadır. 
İdare, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal konut 
projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış koşullan 
koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 
TOKİ yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik geliştirdiği sosyal konut projeleri 
çerçevesinde satışa sunduğu konutlann fiyatlannı, kar amacı gütmeden ve sadece 
maliyet bedelini dikkate alarak belirlemektedir. 
TOKİ tarafından yürütülen bu modelde, konut bedelinin %10 ile %40'lık kısmı, 
hedef kitlenin ödeme gücü gözönüne alınarak, peşin olarakjahsil edilmekte ve 
konut bedelinin geri kalan kısmı ise 36 ile 240 aylık vadelere yayılmaktadır. 
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TOKİ'nin 2003 yılından sonraki uygulamalarında yoksul ve alt gelir grubu da 
hedef grup içine dahil edilerek, peşinatsız/düşük peşinatlı ve 240 aya varan uzun 
vadelere sahip yeni konut sunum stratejisi geliştirilmiştir. 

Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

TOKİ uygulamaları içerisinde, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, yoksul ve alt 
gelir gruplarına yönelik sübvansiyonlu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak, takdir 
edileceği gibi, kamu kaynağı kullanıldığı hususu da dikkate alındığında, alıcı 
grubunun gelir düzeyinin, yoksul ve alt gelir olarak nitelendirilen grubun gelir 
düzeyinin üzerinde olan daha üst gelir dilimleri için sübvansiyon doğuran bir 
uygulama istenmesinin sosyal devlet mantığı ile örtüşmediği 
değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, yoksul ve alt gelir grubuna yönelik İdare projelerinde, halihazırda 
yürütülen İdare uygulaması doğrultusunda, konut taksit ödemeleri anahtar teslim 
tarihinden sonra başlatıldığından, soru önergesinde yer alan ek fayda zaten 
kendilerine sunulmuştur. Öte yandan, daha üst gelir gruplarına yönelik projelerde 
konut taksit ödemelerinin ertelenmesi durumunda ise soru önergesinde ileri 
sürülen teleplerin, ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, TOKİ, konut satış hasılatları ve kredi geri dönüşleri ile genel 
bütçeden aldığı kısıtlı paylarla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, İdare genel bütçeye dahil kurumlardan olmayıp, kendisi 
kaynak geliştirerek projeleri hayata geçirmektedir. Projelerin geri dönüşleri yani 
alıcıların taksit ödemeleri İdarenin ana gelir kaynağıdır. Bu kapsamda, devam 
eden projelerin tamamlanması ve hak edişlerin ödenebilmesi geri dönüşlerin 
düzenli olarak tahsil edilmesine bağlıdır. 
Ayrıca, konut alıcılarının taksitlerinin durdurulması ya da ötelenmesi durumunda 
İdarenin kaynak girişinde sıkıntılar yaşanacağından, inşaatları devam eden konut 
projelerinin süresinde teslim edilememesi gibi yeni sorunlar ortaya çıkarak, 
ödemelerini düzenli yapan konut alıcılarının mağduriyetine sebebiyet 
verilebilecektir. Bu itibarla, İdarece, konut taksitlerinin ertelenmesi gibi bir durum 
düşünülmemektedir. 
Dolayısıyla, Toplu Konut İdaresinin kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretiminin ve 
kredilendirilmesinin sağlanabilmesi için İdare uygulamalarında, kredi kullanıcıları 
ve konut alıcılarının ödeme güçleri ile İdare kaynağından yapılacak 
sübvansiyonların dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, TOKİ; mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi olamayan yoksul ve 
alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği 'sosyal amaçlı' projelerde, konut alıcılarını 
sübvanse ederken, sözkonusu sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni 
kaynaklar bulmak amacıyla orta ve üst gelir grubuna yönelik geliştirdiği satış 
kabiliyeti yüksek projelerini, devletin sübvansiyonu olmadan ve herhangi bir 
kamu finansmanı da kullanmadan hayata geçirmektedir. 
Diğer taraftan, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKİ tarafından ülke genelinde başlatılan bu kadar geniş 
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çaplı konut seferberliği kapsamında, doğal olarak, bazen, İdarenin insiyatifinin 
dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen bir takım aksamalar 
yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine 
giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirmektedir. 

Bu doğrultuda, idarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, alıcılarının geç teslimden dolayı 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, konut taksit ödemeleri ve her altı ayda bir 
uygulanan dönemsel artışlar, konutların teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 

Diğer taraftan, bilineceği üzere, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun ilgili Yönetmeliğinin "Cayma Hakkı" başlıklı 14.maddesi uyarınca, 
alıcıya, malın teslim tarihini geçmemek şartıyla malı satıcıya iade etme hakkı 
tanınmıştır. 

Kaldı ki, TOKİ uygulamalarında, 4077 sayılı Kanunun öngördüğü süreden bile 
daha uzun bir zaman dilimi için yani, sadece konutun anahtar teslimine kadarki 
süre için değil, alıcının borcunun bitmesini müteakip yapılacak mülkiyet (tapu) 
devrine kadarki geniş bir zaman dilimi için konut alıcılarına "cayma hakkı" 
kullanımı tanınmıştır. İdare ile konut alıcıları arasında imzalanan Gayrimenkul 
Satış Sözleşmelerinde "alıcı, eğer ister ise mülkiyet devredilinceye kadar 
gayrimenkulu İdareye iade edebilir" denilerek, bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, konut alıcıları, talep etmeleri durumunda, konutlarını TOKİ'ye iade 
edebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Diğer bir konu da, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin ilgili maddelerinde yer alan 
hükümler çerçevesinde, konut alıcılarının, konutlarını 3. kişilere devretme hakkı 
da bulunmaktadır. 

Ayrıca, gözönünde bulundurulması gereken diğer bir husus da, İdarenin 
kurulduğu 1984 yılından bugüne kadar satışını gerçekleştirdiği konut ve 
işyerlerinin geri ödemelerinde yüksek bir tahsilat oranı sağlandığıdır. 

Soru önergesinde yer alan diğer bir hususla ilgili olarak da, bilindiği üzere, 
TOKİ'nin kısıtlı kaynaklan ile yeni konut üretiminin ve kredilendirilmesinin 
sağlanabilmesi için kredi geri dönüş ve konut taksit ödemeleri, her altı aylık 
dönem başlarında, Sözleşmede hükme bağlandığı şekilde İdare tarafından tespit 
edilen bir oranda artırılmaktadır. Taksit ve borç bakiyesinin geri ödeme artış 
oranıyla ayarlanması, ödemelerin güncelleştirilmesi amaçlıdır. 
İdare, hak sahiplerinin ödeme güçlerinin gelirlerine oranının sabit kalması 
amacıyla, geri ödeme artış oranını belirlerken -projenin özelliğine göre- memur 
maaş artış oranını ve/veya enflasyon oranını esas almaktadır. 

Konut alıcılarının imzaladıkları Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde de açıkça 
belirtildiği üzere, kaynak geliştirme projeleri ile orta gelir grubuna yönelik konut 
projelerinde Memur Maaş Artış Oram, alt gelir grubu ve yoksullara yönelik 
projeler ile gecekondu dönüşüm projeleri ve tanmköy projelerinde ise Memur 
Maaş Artış Oranı, TÜFE ve ÜFE endekslerinden en düşük olanı dikkate alınarak 
belirlenen Artış Oranı, o dönemde geçerli olacak aylık taksitlere ve bakiye borca 
uygulanmaktadır. 

Uygulanan bu artış, İdare alacağının enflasyon karşısında değer kaybını önlemek 
için yapılan bir uygulama olup, konut alıcılarından ayrıca bir faiz alınmamaktadır. 
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290. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Karacabey 'deki bir göletin tamamlanmasına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8676) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bursa Hi Karacabey ilçesi İnkaya göletinin şimdiki durumu nedir? 

2. İnkaya göleti için 2009 yılı yatırım programında ayrılmış olan ödenek 

miktarı ne kadardır? 

3. İnkaya göletinin tamamlanarak bölge halkının mağduriyetinin 

giderilmesi açin acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4. İnkaya göleti ne zaman tamamlanacak ve kullanıma açılacaktır? 

T.C 

*"**!!&•) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
V ^ y Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

27/ II 2009 
Sayı : B.18.O.BHİ.O.OO.OO/610.O1-423 
Konu : Yazılı Soru önergesi 4 3 7 3 ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8676 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. ^ & 

Cevabi yazı Prof. DrTYeysel EROĞLU 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/8676 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bursa İli Karacabey ilçesi İnkaya göletinin şimdiki durumu nedir? 
SORU 2. İnkaya göleti için 2009 yılt yatırım programında ayrılmış olan ödenek 

miktarı ne kadardır? 
SORU 3. İnkaya göletinin tamamlanarak bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi 

için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? 
SORU 4. İnkaya göleti ne zaman tamamlanacak ve kullanıma açılacaktır? 
CEVAP 1,2,3,4. Bursa İl özel İdaresinin yetki ve sorumluluğunda olması sebebiyle, 

Bakanlığımızca cevaplandırılamamıştır. 
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291- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, Karacabey 'deki bir barajın tamamlanmasına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8677) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bursa ili Karacabey ilçesi Yeşildere barajı için şimdiye kadar yapılmış olan 

çalışmalar nelerdir? 

2. İlgili baraj için 2009 yatırım programında ayrılmış olan ödenek miktarı ne 

kadardır? 

3. Karacabey ilçesi Yeşildere barajı ne zaman tamamlanarak bölge halkının 

mağduriyeti giderilecektir? 

T.C 
Ç M N w O r M n ^ x "T Ç* 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01- 424 
Konu : Yazıh Soru Önergesi 4 3 7 3 0 2 7 / 7 / 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : TBMM'riin 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8677 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

^ K . . Prof.b« fcyeyşeH5fROĞLU Cevabı yazı ^^-"T"^ Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/8677 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
SORU 1. Bursa İli Karacabey İlçesi Yeşildere Barajı için şimdiye kadar yapılmış olan 

çalışmalar nelerdir? 
SORU 2. İlgili baraj için 2009 Yılı Yatırım Programında ayrılmış olan ödenek miktarı 

ne kadardır? 
SORU 3 . Karacabey İlçesi Yeşildere Barajı ne zaman tamamlanarak bölge halkının 

mağduriyeti giderilecektir? 
CEVAP 1, 2 , 3 . Yeşildere Baraj Projesi; 2009 Yılı Dönemi Yatırım Programında yer 

almamıştır. Söz konusu Baraj Projesi, maliyetlerinin güncellenmesine müteakip, proje yapım 
işi uygulama programına teklif edilecektir. 

Ayrıca, 2009 yılında Bursa İli yatırımları için Büyük Su İşleri Projesi; 
21,3 Milyon TL, Küçük Su İşleri 3,6 Milyon TL, Planlama ve Proje Yapımı içinde 
1,14 Milyon TL olmak üzere toplam 26,04 Milyon TL ödenek tefrik edilmiştir. 
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292.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, bir maden atık deposunun çevreye etkilerine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8678) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 24.06.2009 

Ahmet Duran BULUT 
MHP Balıkesir Milletvekili 

Balıkesir'in İvrindi- Edremit yolu üzerinde maden atık deposu bulunmaktadır. 

1 .Bu atıklar hangi zararlıları içermektedir? 

2.Yapılışında ekler halinde konularak, sızıntının önlenmesini mümkün 
kılmayan naylon sistemi ile bu zararlı atıkların çevreyi kirletmesinin doğuracağı 
zararların takip ve tesbiti yapılıyor mu? 

3.İvrindi sapağına yakın işletilen kurşun madeninde siyanür kullanılıp 
kullanılmadığı kontrol ediliyor mü? 

4.Bahse konu işletmenin atıklarının gittiği İvrindi çayında arıtma gibi bir önlem 
var mıdır? 

5.İvrindi çayının kontrolü yapılıyor mu? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-425 27/7/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 4 3 7 2 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili A. Duran BULUT' un 7/8678 esas nolu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK Prof- P^VeyşşkER 
Cevabi yazı Bakan 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN A. DURAN BULUT' UN 
7/8678 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞPNIN CEVABI 

SORU 1. Balıkesir-Ivrindi-Edremit yolu üzerinde maden atık deposu bulunmaktadır. 
Bu atıklar hangi zararlıları içermektedir? 

SORU 3.- İvrindi sapağına yakın işletilen kurşun madeninde siyanür kullanıp 
kullanılmadığı kontrol ediliyor mu? 

CEVAP 1, 3. Bahse konu alanda, TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü'ne 
yaptırılan, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin Ek-llA analiz raporuna göre; düzenli 
depolama tesislerine depolanabilme kriteri tablosunda, tehlikesiz atık olarak muamele görecek 
atik değerlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, depolama sahasındaki maden 
atıklarının hiçbir miktarda siyanür vb. tehlikeli maddeler içermediği anlaşılmıştır. 

SORU 2. Yapılışında ekler halinde konularak, sızıntının önlenmesini mümkün 
kılmayan naylon sistemi ile bu zararlı atıkların çevreyi kirletmesinin doğuracağı zararların 
takip ve tesbiti yapılıyor mu? 

CEVAP 2. Depolama sahasında değişik zamanlarda yapılan denetimlerde; saha alt 
zeminine geçirimsizliğin sağlanmasına yönelik olarak plastik geçirimsizlik tabakasının 
döşenmesine başlanmış ve Çandır Deresi ile sahanın batısında bulunan Küçükbahçe Dereleri 
boyunca 3m yüksekliğinde beton perdelemelerin yapıldığı ayrıca, sahanın güneyindeki beton 
perdelemenin 15 m uzunluğundaki kısmının saha zemininden itibaren, Balıkesir-Edremit karayolu 
seviyesine kadar toprak şedde ile desteklenerek kati atıkların dereye kontrolsüz akışının 
engellendiği anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla söz konusu maden atıklarının kontrolsüz bir akışının bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

SORU 4. Bahse konu işletmenin atıklarının gittiği ivrindi çayında arıtma gibi bir 
önlem var mıdır? 

SORU 5. İvrindi çayının kontrolü yapılıyor mu? 
CEVAP 4, 5. Bakanlığımız ve Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce mer' i 

mevzuat hükümleri kapsamında denetimler yapılmaktadır. Ayrıca depolama sırasında civardaki 
dere yataklarına herhangi bir miktarda maden atığı karışması söz konusu değildir. Bu nedenle 
İvrindi Çayı ve bağlantılı kollarında bir arıtma işlemi yapılmamaktadır. 
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293.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, sağlık yardımındaki bir uygulamaya ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8735) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer 

DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

CHP Adana Milletvekili 

Özellikle orta yaş kadınlar için büyük risk teşkil eden meme kanserinin ameliyatla 

tedavisinden soma göğsünü kaybeden hastaya uygulanan "suni meme protezinin (göğüs 

sutyeni), Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tarafından hastaya yapılan yardım kapsamında 

kabul edilmesine karşın, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca "estetik mahiyetli" görülerek 

hastaya yapılan yardımların dışında tutulması kabul edilebilir bir uygulama değildir. 

Meme kanseri ameliyatı olmuş SSK'lı hastaların da diğer sosyal güvenlik kapsamındaki 

hastalar gibi meme protezi yardımından yararlandınlmahdır. 

. 1. Sosyal güvenlik çatısı kapsamındaki vatandaşlar arasında ayrımcılığa yol açan bu 

uygulamanın sebebi nedir? 

2. Bahsedilen uygulamanın SSK'lı hastaların da meme protezi yardımından 

yararlanabilmelerini sağlayacak biçimde düzenlenmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610-1658 
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8735) 

3 1 Temmuz 2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10/07/2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8735-14516/31408 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR'a ait 7/8735 Esas No'lu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : yazı 
Ömer DÎNÇER 

Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. NEVİN GAYE ERBATUR'UN 7/8735 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
hükümleri emekli sigortalıları için 01/07/2008 tarihinde, diğer kişiler için ise 01/10/2008 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan, 5502 sayılı Kanun ile üç sosyal güvenlik kuruluşu (SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı) tek çatı altında toplanarak uygulamada birliktelik sağlanmıştır. 

5510 sayılı Kanun ile devredilen kurumlara ilişkin kanunlardaki sağlık yardımı ile 
ilgili hükümler mülga olduğundan, bu kurumlara tabi tüm sigortalılar için 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri geçerli olup bu kanun ile sağlık 
yardımlarında birliktelik sağlanarak, kapsamdaki tüm kişilerin eşit şekilde aynı sağlık 
hakkına sahip oldukları bir düzenleme getirilmiştir. 

Ayrıca, anılan Kanunun sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
başlıklı 62 nci maddesinde; "Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak 
sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını 
sağlamak bir yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile 
kişilerden alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz." hükmü öngörülmüştür. 

Sonuç itibariyle, soru önergesinde yer alan "SSKTı hastalara meme protezi temin 
edilmediği" hususu da 5510 sayılı Kanun ile birlikte düzeltilmiş olup SSK'lı hastaların da 
meme protezi yardımından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. 
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294.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, yeni istihdam paketine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Cevdet Yılmaz'in cevabı (7/8736) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

Dt. Şevket KÖSE 
Adıyaman Milletvekili 

Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a yönelttiğim ve tarafınızdan 

B.02.1.DPT.0.09.04-51/1627 sayı ile yanıtlanan soru önergesinde istihdam ve işsizlik üzerine 

kimi sorular yöneltmiştim. İlgili soruya verilen yanıtta, ikinci bir istihdam paketi üzerinde 

çalışıldığı belirtilmiş ve soru önergesinin yanıtı pek çok ulusal ve yerel basın tarafından bir 

müjde biçiminde haber yapılmıştır. Bu bağlamda: 

1. Yanıtta verilen istihdam paketi üzerinde ne zamandan beri çalışılmaktadır? 

2. Yeni istihdam paketinin ne zaman açıklanması beklenmektedir? 

3. İlgili istihdam paketi ne gibi önlemleri kapsamaktadır? 

4. Soru önergesine verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz ikinci istihdam paketinin haricinde 

herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
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»»»•*«•«, T C-
^ ^ 3 BAŞBAKANLIK 
* « ı v r DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
\ I W T ^ Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

? 7 TEM 2009 
SAYI :B.O2.1.DPT.O.09.Ol-67/2465 ^ l u l M 

KONU : S o m önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Y 

ilgi: 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8736-14519/31411 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ile TBMM Başkanltğı'na sunulan Adıyaman Milletvekili Sayın 
Şevket KÖSE'nin (7/8736) esas numaralı soru önergesinin cevaplandırılması talep 
edilmektedir. Söz konusu soru önergesinin cevapları ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

EKLER D r ' C e v d e t Y I L M A Z 

1. Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket KÖSE'ye Ait Soru 
Önergesine ilişkin Cevaplar 

2. Sn. Başbakanımızın Yeni Yatırımları Teşvik Paketi Konuşması 

EK 1. ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE'YE AİT 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

1-2-3-4. Yanıtta verilen istihdam paketi üzerinde ne zamandan beri çalışılmaktadır? 
Yeni istihdam paketinin ne zaman açıklanması beklenmektedir? İlgili istihdam paketi 
ne gibi önlemleri kapsamaktadır? Soru önergesine verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz ikinci 
istihdam paketinin haricinde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel MüdürUiğü'nün 28.04.2009 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-140-22/675 sayılı soru önergesine cevaben 18.05.2009 tarihinde 
yazılan yazıda istihdam konusunda ikinci bir paket üzerinde çalışıldığından bahsedilmektedir. 
Söz konusu paket. 04.062009 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Pakete ilişkin basın 
açıklaması Ekte yer almaktadır. Paket hakkında yapılan haberler bu tarihten sonra 
yayınlanmış olup, başka yeni bir paket çalışmasından bahsediliyormuş gibi ifade edilmiştir. 
Ancak, soru önergesine verilen cevapta bahsedilen paket çalışması Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından basın açıklaması ile duyurulan pakettir. Bu sebeple, 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından duyurulan paketten sonra Anadolu 
Ajansı (AA) kaynaklı yapılan bu haberle ilgili olarak AA ile temasa geçilmiş ve haberin 
yanlış anlamadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından basın açıklaması ile 
duyurulan yeni yatırımları teşvik paketine göre; toplum yararına işler için oluşturulan çalışma 
programlarına aktarılan kaynak artırılacaktır, İŞKUR'un mesleki eğitim faaliyetleri 
genişletilecektir, işsizlere verilen girişimcilik ve danışmanlık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır, 
işyerlerinde mevcut istihdamın üzerinde yaratılacak ilave istihdam için prim desteği 
sağlanacaktır ve işbaşı eğitimleri çerçevesindeki stajlar desteklenecektir. 
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EK 2. SN. BAŞBAKANIMIZIN YENİ YATIRIMLARI TEŞVİK 
PAKETİ KONUŞMASİ 

04.06.2009 
Değerli basın mensupları, 

Basın toplantımıza hoş geldiniz. 

Bugün, öncelikle dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri kısaca değerlendirecek; 
ardından yeni hazırladığımız, yatırımları teşvik, istihdam ve KOBİ'lere kredi garantisi 
desteği uygulamalarımızı sizlerle paylaşacağız. 

Hepinizin malumu olduğu üzere bugün tüm dünya, tarihin en derin ve en büyük finansal 
krizlerinden birini yaşıyor. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler ekonominin çarklarını 
yeniden döndürecek hamleler yapmak mecburiyetinde kaldılar, kalıyorlar. 

Açıkçası, ekonomi politikaları konusunda küresel işbirliğine, ortak akıl yürütmeye ve ortak 
politikalar oluşturmaya en yoğun şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz. 

Nitekim, krizin başlangıcından bu yana Türkiye'nin de üyesi olduğu G-20 platformunun, 
IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşların temel gündem maddesi dünya ekonomisinin 
biran önce bu krizden çıkması olmuştur. 

Bu süreçte, ülkeler arasında mutabakata varılan en temel husus, hükümetlerin destekleyici 
müdahaleleri olmaksızın dünya ekonomisinin kendi kendine bu krizden çıkamayacağı, ya da, 
bıııuın tahammül edilemeyecek kadar uzun bir zaman alacağıdır. 

Bu nedenle, ülkeler kendi imkanları ölçüsünde hem Merkez Bankası politikalarıyla hem de 
kamu maliyesi tedbirleriyle üretimi, istihdamı ve talebi destekleyici politikaları hayata 
geçirmişlerdir ve halen de yeni tedbirler alınıyor. 

Hemen hemen tüm ülkelerin bu dönemde talebi desteklemek üzere faiz indirimleri yaptığını 
ve zorda kalan finansal kuruluşlara sermaye aktardığını gördük. 

Para politikası önlemlerinin tek başına yeterli olmayacağı açıkça ortaya çıktığından 
Hükümetler arka arkaya mali önlem paketlerini devreye aldılar, 

Bu yoğun çabaların sonucunda piyasalarda dalgalanmalar azalmış, beklentiler olumluya 
dönmeye başlamış ve üretim ile istihdamdaki daralma hızı yavaşlamıştır. 

Elbette son birkaç yıldır gözlenen yüksek üretim artışlarının yakalanması zaman alacaktır. 

Ancak, sürecin olumlu bir yönde seyretmeye başladığı da artık küresel ölçekte ifade edilmeye 
başlanmıştır. 

Uluslararası Para Fonunun son tahminlerine göre, Hükümetlerin piyasaya verdiği desteklerin 
olumlu katkısıyla, 2009 yılında küresel ekonominin daralma hızının yüzde 1,3 ile sınırlı 
kalacağı ve 2010 yılında ılımlı da olsa bir toparlanma gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
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Değerli basın mensupları, 

Türkiye ekonomisi, son 6,5 yılda küresel ekonomiye tam olarak entegre oldu, hem ticaret hem 
de finans noktasında küresel ekonomi ile bağlarını güçlendirdi. 

Özellikle ihracat ve uluslar arası doğrudan yatırımlarda kaydettiğimiz tarihi başarılar, 
Türkiye'nin artık küresel bir aktör haline gelmeye başladığının bariz göstergeleridir. 

Dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi seviyesine yükselen, tüm dünya tarafından gelişimi 
ilgiyle ve takdirle izlenen Türkiye'nin, böyle büyük çapta bir küresel krizden etkilenmemesi 
tabii ki söz konusu olamazdı. 

Şunu da bu vesileyle bir kez daha açıklamakta fayda görüyorum: Biz, hiçbir zaman, 
Türkiye'nin bu krizden etkilenmediği ve etkilenmeyeceği iddiasında olmadık. 

Türkiye'nin bu krizden etkileneceğini, ancak, gerek sağlam yapısı, gerek aldığı tedbirlerle 
mümkün olan en az derecede etkileneceğini ifade ettik. 

Nitekim, Türkiye, eğer geçmiş dönemlerdeki ekonomik yapısıyla bu krize yakalansaydı, 
bunun nasıl bir olumsuz sonuç doğuracağını, ekonomiyi yakından takip eden çevreler çok iyi 
takdir edecektir. Hükümetimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz reformlar, uyguladığımız 
politikalar ile ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur. 

Elbette, ihraç mallarımıza olan dış talebin azaldığı, tüketici ve üretici güveninin düştüğü, iç 
talebin daraldığı ve üretim ile istihdamın bu süreçten olumsuz etkilendiği bir gerçektir. 

Ancak şuraya da dikkatinizi çekmek isterim: 

Diğer ülkelerde finans sektöründe iflaslar, banka kurtarmaları ve sektöre fınansal destekler 
gündemi meşgul ederken ülkemizde bankacılık sektöründe ciddi bir sıkıntı yaşanmamıştır. 

Bu durum iktidarımız döneminde bankacılık sektörünün sermaye yapısını, denetim ve izleme 
çerçevesini iyileştirmiş olmamızın bir sonucudur. 

Başka bir önemli konu ise mali disiplin... 

2002 yılından sonra mali disipline önem verdik, kamunun borç yükünü azalttık. Böylece 
fınansal kaynakların daraldığı bu ortamda piyasalardaki baskıyı hafiflettik. 

Bakınız, "Hükümet önlem almadı" şeklinde eleştiri getirenler hükümetimize karşı ciddi 
haksızlık yapıyorlar. 

Bizim. 6,5 yıl boyunca ekonomide gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, cesaretle yaptığımız ve 
uyguladığımız reformlar zaten başlı başına tedbir olmuştur. 

Ortalama 2-3 yılda bir krizlerle sarsılan, dengeleri alt üst olan Türkiye, 6,5 yıldır, üstelik de 
çok sayıda ulusal ve uluslar arası belirsizlik ortamına rağmen sapasağlam ayakta kalmıştır. 
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Hatırlayınız... ABD'de, Japonya'da, Çin'de en küçük bir ekonomik sarsıntı olduğunda bu 
Türkiye'ye adeta bir tsıınami gibi yansıyordu. 

Deyim yerindeyse, Hong Kong piyasaları hapşırdığında Türkiye ekonomisi ağır gribal 
enfeksiyon geçirmeye başlıyordu. 

Bütün bu dönemleri artık geride bıraktık... Geçmişe göre daha sağlam, sağlıklı, güçlü bir 
ekonomik yapıyı Türkiye'ye kazandırdık ve içinden geçtiğimiz devasa boyutlu fınans krizine 
rağmen de güçlü bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz. 

Çünkü biz kendimize inandık, Türkiye'ye inandık, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline 
inandık... 

Tam bir özgüven içinde Türkiye'yi bu güçlü yapıya kavuşturduk ve güçlendirmeye, 
büyütmeye de devam edeceğiz. 

Elbette bununla yetinmedik, "bize bir şey olmaz" anlayışına teslim olmadık, "bekle-gör'* 
politikasını benimsemedik. 

Krizin ekonomimize ve vatandaşlarımıza etkisini sınırlandırmak için, krizin ilk anından 
itibaren çeşitli tedbirler aldık, çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. 

KDV ve ÖTV indirimleri yoluyla iç talebin canlanmasına katkıda bulunduk, 

İstihdama yönelik yapılan düzenlemelerle iş kayıplarını sınırlandırdık. 

İşsiz vatandaşlarımızın İŞKUR imkanlarından daha fazla yararlanmasına yönelik 
düzenlemeler yaptık. 

Özellikle altyapı yatırımları ve yerel yönetimlere aktarılan kaynaklar yoluyla yatırımları 
desteklemeye çalıştık. 

KOBİMerimize düşük faizli kredi imkanları sunduk. 

60"tan fazla değişik tedbiri başarıyla uyguladık ve bu tedbirlerin olumlu neticelerini de aldık, 
almaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Bugün de. yine bu krizin etkilerini azaltmak amacıyla devreye alacağımız 3 yeni çalışmayı 
sizlere açıklayacağım. 

Bu üç çalışmayı tüm sivil toplum kuruluşlarımızın yakın destek ve katkılarıyla 
gerçekleştirdik. 

Başla TOBB, TÜSİAD, MUSİAD, TİM, YASED ve TİSK olmak üzere sivil toplum 
kuruluşlarımız yatırım teşvik ve kredi garanti mekanizması çalışmamıza destek sağladılar. 

Başta işçi ve işveren sendikalarımız olmak üzere ilgili taraflar istihdamla ilgili 
çalışmalarımıza görüş, değerlendirme ve önerileriyle katkıda bulundular. 
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Bu vesileyle tüm bu sivil toplum örgütlerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Yeni teşvik sistemi çalışması, yeni yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Yeni teşvik sistemi ile ülkemizin rekabet gücünü artıracak, üretim potansiyelini yükseltecek, 
kalıcı istihdam alanları oluşturacak ve bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirecek olan 
yatırımlar desteklenecektir. 

Yeni teşvik sistemimiz aynı zamanda sektörel kümelenmeyi de destekleyecektir. 

Yeni teşvik sistemimizi; Büyük Proje Yatırımları, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi ve 
Genel Teşvik Sistemi olmak üzere üç gruba ayırdık. 

Kullanacağımız teşvik araçlarını ise, bölgelere ve büyük proje yatırımlarına farklı 
uygulanmak üzere; 

• Kurumlar veya Gelir vergisi indirimi, 

• Yeni istihdama yönelik SSK primi işveren hissesinin belirli bir süre Hazine tarafından 
karşılanması, 

• Az gelişmiş bölgelerde yatırım için kullanılacak kredilerin faizinin bir bölümünün 
karşılanması, 

• Bölgesel, sektörel ve büyük proje bazında belirlenen ilkeler çerçevesinde yatırımlara yatırım 
yeri tahsis edilmesi ve 

• Makine teçhizat alımlarında KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti 

olarak belirledik. 

Yüksek teknoloji ve sermaye gerektiren, ülkemizin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak 
ve ülkemizi üretim yapısı açısından bir ileri aşamaya götürecek Büyük Proje yatırımları için 
12 sektör belirledik. 

Özellikle dış ticaret açığımızın yoğun olduğu Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı ile Rafine 
Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı sektöründeki büyük yatırımları destekleyeceğiz. 

Diğer taraftan, ülkemizin enerji koridoru olması ve bu çerçevede yüksek yatırım gereksinimi 
olan Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri de Büyük Proje kapsamında teşvik 
edilecektir. 

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı ülkemizin uluslararası rekabette önemli bir sektörüdür. 
Özellikle yeni modellerin ülkemizde imal edilmesi ve bölgedeki iddialı konumunu sürdürmesi 
amacıyla bu sektörde en az 250 milyon TL tutarındaki yatırım projelerini Büyük Proje 
kapsamında destekleyeceğiz. 

Bildiğiniz gibi son yıllarda ulaştırma alt yapısında önemli ilerlemeler kaydettik. Bu kapsamda 
demiryolu taşımacılığına ve liman hizmet yatırımlarına özel önem veriyoruz. 
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Hızlı tren ile başta İstanbul olmak üzere bir çok ilimizde metro ve hafif raylı sistem 
yatırımlarımız sürüyor. 

Bu amaçla Lokomotif ve Vagon imalatını ve liman hizmet yatırımlarını da desteklenecek 
büyük yatırım projeleri kapsamına dahil ettik. 

Elektronik Sanayi, ülkemizin nitelikli işgücü ve deneyimiyle iddialı sektörleri arasındadır. I3ıı 
sektörde katma değeri daha yüksek ürünlerin imalatı için geliştirilecek büyük proje 
yatımlarını teşvik edeceğiz. 

Sağlık sektörü ülkemizde gittikçe gelişen ve büyük potansiyeli olan bir sektördür. Bu sektörde 
dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bölgemizde bir üretim merkezi oluşturmak amacıyla ilaç ve 
tıbbi aletler yatırımlarını destekleyeceğiz. 

Ülkemizde altyapısı mevcut olan ve yüksek teknoloji gerektiren hava araçları imalatı ile 
belirli büyüklükteki makine imalatı yatırımlarını büyük proje kapsamında teşvik edeceğiz. 

Son olarak yapısı itibarıyla yüksek teknoloji ve sermaye gerektiren ve ülkemizin bu 
sektördeki potansiyelini harekete geçirecek madencilik sektörü yatırımlarını da büyük yatırım 
projeleri kapsamına dahil ettik. 

Yeni Teşvik Sistemimizin ikinci ayağını oluşturan Bölgesel Teşvik Sistemi ile, bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı ve sektörel kümelenmeyi öne çıkararak uygun bir yatırım 
ortamını oluşturmayı hedelliyoruz. 

Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından da kullanılan lstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasını esas aldık. 

Bu sınıflandırma çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişme düzeylerini esas alarak illerimizi 4 
bölgeye ayırdık. 

Ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu illerimizin yer aldığı 3'üncü ve 4'üncü Bölgelerde tarım 
ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun 
sektörler teşvik edilecektir. 

Ayrıca bu bölgelerde, turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da desteklenecektir. 

2'inci Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı 
olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt, 
gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecektir. 

Birinci Bölgede ise, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, 
makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren 
yatırımlar desteklenecektir. 

Büyük yatırım ve bölgelerde belirlenen sektörler kapsamına girmeyen yatırımlar ise Genel 
Teşvik Sistemi kapsamında KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti ile desteklenecektir. 
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Değerli basın mensupları, 

Yeni teşvik sistemimizle yatırımlara ne kadar katkı vereceğimiz konusunda da kısaca bilgi 
vermek istiyorum. 

Yatırımcılarımız, yeni yatırımlarından kaynaklanan faaliyetleriyle ilgili olarak elde edecekleri 
kardan, yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü bölgede 
yüzde 4 ve dördüncü bölgede ise yüzde 2 oranında kurumlar vergisi ödeyecekler. 

İndirimli kurumlar vergisi oranlarından yararlanma süresi, bölgelere ve yatırım büyüklüğüne 
göre değişecek. 

Az gelişmiş bölgelerde yatırım yapanlar daha uzun süreyle bu imkandan faydalanacaklar. 

Yatırım yapanlar, sağladıkları yeni istihdam için SSK işveren primini birinci bölgede 2 yıl. 
ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede 5 yıl, dördüncü bölgede 7 yıl boyunca ödemeyecekler. 

Üçüncü ve dördüncü bölgelerde yatırım yapanların kullandıkları Türk Lirası kredi faizinin 
üçüncü bölgede 3 puanını, dördüncü bölgede 5 puanını Hazinemiz karşılayacak. 

Bu oranlar döviz cinsi krediler için sırasıyla 1 ve 2 puan olarak belirlendi. 

Kredi faiz desteğinin üst limitleri, Ar-Ge ve çevre yatırımları için 300 bin TL, diğer 
yatırımlarda ise 500 bin TL olacaktır. 

Büyük proje yatırımları ile, bölgesel ve sektörel bazda belirlenmiş yatırımlar, yatırım yeri 
tahsisi desteğinden faydalanacaktır, 

Bölgesel farklılıkları gidermek ve 3'üncü ve 4'üncü bölgelerde istihdamı artırmak amacıyla 
tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde l'inci ve 2'inci 
bölgelerde üretim yapan girişimcilerimize yeni bir fırsat sunuyoruz. 

Bu kapsamda, 2010 yılı sonuna kadar, 1'incİ ve 2'inci bölgeden 3'üncü ve 4'üncü bölgeye 
taşınacak firmaların, en az 50 istihdam sağlamak koşuluyla, 5 yıl süreyle SSK işveren primi 
Hazine tarafından karşılanacak, bu firmalara kurumlar vergisi yüzde 20 yerine yüzde 5 olarak 
uygulanacak ve nakliye masrafları da karşılanacaktır. 

Burada önemli bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum: 

Biz, bu teşvik paketini, kriz ortamını fırsata çevirmek ve rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 
yürürlüğe koyuyoruz. 

Dolayısıyla, bu sistemden faydalanacak yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesini 
hedefliyoruz. 

Bu çerçevede, yeni yatırım teşvik sisteminden sadece 2010 yılı sonuna kadar başlanmış olan 
yatırımların faydalanacağını önemle vurgulamak istiyorum. 

- 1 0 6 4 -



TBMM B: 112 4 . 8 . 2009 

Değerli arkadaşlar, 

Bugün açıklayacağım ikinci paket ise istihdama yönelik. 

Bildiğiniz üzere son iki yılda istihdama yönelik önemli tedbirleri hayata geçirdik. 

• Sosyal güvenlik işveren priminin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanıyor. 

• Mevcut istihdama ilave olarak işe alınan gençlerimiz ile tüm kadınlarımızın işveren 
primlerinin ilk yıl tamamı olmak üzere 5 yıl boyunca belli oranlarda İşsizlik Sigortası 
Fonunca karşılanmasını daha önce getirmiştik. 

• Özürlülerimizin işveren primleri Hazine tarafından ödeniyor. 

• İşsizlik ödeneğini yine %I1 oranında artırmış ve işsiz kalan vatandaşlarımıza ek destek 
sağlamıştık. 

• Geçici mali sıkıntı içindeki işyerlerinin işçilerini çıkarmak yerine istihdama devam etmeleri 
halinde işçilerin ücretlerinin belirli bir kısmını 6 aya kadar ödemeyi de yine üstlenmiştik. 

Tüm bu tedbirlere ek olarak, bugün de, aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi 
çalışmamızı uygulama safhasına geçiriyoruz. 

Bu çalışma ile: 

• İşsizlerimize, toplum yararına yapılacak işler yoluyla 6 aya kadar iş imkanı oluşturacağız. 
Bu çerçevede yaklaşık 120 bin işsizin, başta okullarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın bakım 
ve onarımları olmak üzere, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi gibi toplum 
yararına işlerde istihdamını hedefliyoruz. 

• İstihdam piyasamızın önemli bir eksiği olan vasıflı işgücü ihtiyacının giderilmesini teminen, 
mesleki eğitim faaliyetlerini genişleterek, açılacak kurslar vasıtası ile 200 bin işsizimize 
mesleki beceriler kazandırıp, meslek edinme imkanı getiriyoruz. 

• 10 bin işsizimize girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı vererek, işsiz vatandaşlarımıza kendi 
işini kurma yolunda destek olacağız. 

• Lise ve üstü eğitim aldığı halde işsiz olan 100 bin gencimizin stajyer olarak istihdam 
edilmesini sağlayarak, iş tecrübesi olmayan gençlerimizin deneyim kazanarak iş bulmalarının 
önünü açıyoruz. Bu kapsamda özel sektörde staj yapacaklara 6 ay boyunca maddi destek 
sağlayacağız. 

• 30 Nisan 2009 tarihi itibariyle firmalarımızın yıl sonuna kadar mevcut istihdamlarına ilave 
olarak işe alacakları personelin sosyal güvenlik primlerini 6 ay boyunca Devlet tarafından 
karşılıyoruz. Başvuru ile yaralanma sürelerini 6 aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili 
olacaktır. Böylece, işsizlerimizin bir an önce işe dönmeleri ve işgücü piyasasına yeni 
katılanların işe kavuşma imkanlarını artırmış oluyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız, 
geçtiğimiz yıl başlattığımız genç ve kadın istihdamı desteğinden 5 yıl süreyle belli oranlarda 
yararlanmaya devam edecekler. 
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Diğer taraftan bu tedbirlerin etkinliğini artırmak için, istihdam piyasası ile ilgili 
değerlendirme çalışmalarımız devam edecek, kamu tarafından ayrılan kaynağın işsizlerimiz 
için en verimli şekilde harcanması sağlanacaktır. 

Bu çerçevede, 

• Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecek, geçici işçilerimizin sosyal 
güvenlik ve ücret haklarının özel istihdam bürolarınca karşılanmasına imkan tanınacaktır. 
İşverenlerimizin, özel istihdam bürolarınca sağlanacak işçilerin hizmetinden geçici olarak 
sözleşme karşılığında yararlanmasının önü açılacaktır. 

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın etkinliği artırılarak çalışmaları hızlandırılacaktır. 

• En kısa sürede İstihdam Şurası toplanarak, uzun vadeli istihdam politikalarının geliştirilmesi 
hususunda tüm kesimlerin katkıları sağlanacaktır. 

• İşsizlik Fonundan yararlanan vatandaşlarımız hakkında bir çalışma yapılarak, yapılan 
yardım ve verilen eğitimlerin daha doğru planlanması hususunda gerekli adımlar atılacaktır. 
Ayrıca, getirilen teşviklerin ve mesleki eğitimler kapsamında kullanılan kaynağın etkinliği 
incelenecektir. 

Bu paketle, yaklaşık 500 bin kişiye mesleki, uygulamalı ve girişimcilik eğitimi veya doğrudan 
istihdam imkanı oluşturuyoruz. 

İstihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından takip edecek, gerektiğinde alınan tedbirleri 
gözden geçirileceğiz. 

Değerli basın mensupları, 

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasarı ile KOBİ'lere kredi 
garanti desteği sağlanmasına yönelik bir düzenlemenin adımlarını attık. 

Bildiğiniz gibi KOBİ'ler, istihdam, katma değer ve ihracatımız içinde çok önemli bir paya 
sahiptir 

Mart ayı itibariyle 367 milyar Türk Lirası düzeyinde olan toplam nakdi kredi hacmimizin 
%23'ü, yani 84 milyar Türk Lirası KOBİ'lere aittir. 

Özellikle istihdam açısından bu denli öneme sahip olan KOBİ'lere yönelik olarak kredi 
garanti sistemini başlatıyoruz. 

Bu sistem ile: 

• KOBİ'lerin finansman imkanlarına daha kolay ulaşmasını, 

• Üretim, istihdam ve ihracatta devamlılığın sağlanmasını ve 
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• Kefalet sisteminin etkin hiçimde çalışmasını 

Amaçlıyoruz. 

Bu sistemden, yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında ve en fazla 250 çalışanı olan 
KOBİ'leriıniz yararlanacaklar. 

Sistemden yararlanacak firmaların 30 Haziran 2008 tarihinden önceki iki yıl içinde takibe 
düşmüş borcu olmaması ve bu tarih itibarıyla kamuya vadesi geçmiş borcu bulunmaması şartı 
aranacak. 

KOBİ'ler bu sistem sayesinde bankalardan yeni krediler sağlayabilecekler. 

Ayrıca, mevcut kredilerinden yenilenenler ile ilave olarak sağlayacakları krediler de sunulan 
bu imkandan yararlanabilecek. 

Bu krediler Türk Lirası cinsinden olabileceği gibi döviz geliri olan KOBİ'ler için döviz 
cinsinden de olabilecek. 

KOBİ'ler için sağladığımız bu destek önümüzdeki iki yıl boyunca sağlanacak krediler için 
uygulanacak. 

Mali sektör tarafından KOBl'lere sağlanan kredinin %65'ine Hazine'nin sağlayacağı destekle 
Kredi Garanti Kurumunca kefalet verilecek, kredi riskinin %35'i ise bankalarca 
üstlenilecektir. 

Bu noktada Hazine Müsteşarlığımız, sistemin etkin biçimde işlemesi için kredi garanti 
kurumlarına ilk etapta 1 milyar Türk Lirası kaynak aktaracaktır. 

Söz konusu kaynak, kefalet nedeniyle olan tazminat taleplerinin karşılanmasında 
kullanılacaktır. 

Böylelikle, sağlayacağımız 1 milyar TL'lik kaynağa karşılık en az 10 milyar Türk Lirası 
tutarındaki bir krediye kefalet sağlanmasını bekliyoruz. 

Yeterli teminatı olmadığı için bankalardan kredi alamayan ve finansman sıkıntısı çeken 
KOBİ'lere böylece büyük destek sağlıyoruz. 

Bununla birlikte, sistemin uzun vadede etkin ve verimli biçimde çalışması noktasında 
bankalarımızın ve reel sektörü temsil eden kurumlarımızın da gerekli katkıyı yapacaklarına 
gönülden inanıyorum. 

Değerli katılımcılar, 

Bu açıkladığımız yeni teşvik sistemi, aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi çalışması ve 
kredi garanti fonu düzenlemeleri özellikle bu kriz sürecinde ekonomimize önemli bir katkı 
sağlayacak. 

Yatırımı, istihdam sağlamayı cazip hale getiriyoruz. 
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Yine, finansmana erişimi kolaylaştırıyor, bu yolla da üretimi ve istihdamı destekliyoruz. 

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum: Türkiye bu krizi aşacak, Türkiye, istikrarlı 
bllyümc sürecini yeniden yakalayacak. 

Kriz ve krizin etkileri geride kaldığında, her açıdan daha da güçlenmiş, daha sağlam, daha 
sağlıklı bir ekonomiyle geleceğe doğru ilerlemeye devam edeceğiz. 

Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse tereddüt taşımasın... Hükümet olarak Türkiye 
ekonomisini son derece korunaklı bir limanda tutuyoruz ve fırtına sonrasında rotamızda 
ilerlemeye devam edeceğiz. 

Bugün güçlü bir iktidar iş başında, uyum içinde, koordinasyon içinde çalışan bir ekonomi 
yönetimi işbaşında... 

Ekonominin tüm taraflarıyla, sanayicilerle, işverenlerle, işçilerimizle diyalog halindeyiz, 
ihtiyaç hasıl oldukça yoğun istişareler yapıyoruz. 

Bu milletin azmi, bu ülkenin kararlılığı, Türkiye'nin zenginliği her türlü hedefi yakalamak 
noktasında bize güç veriyor. 

Bugün açıkladığımız tedbirlerle bu hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. 

Tüm bu tedbirlerin, bu teşviklerin ve desteklerin ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı 
olmasını diliyor, teşekkür ediyorum. 
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295.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş 'in, Kars 'in diğer iller üzerinden Sınır Ticaret Merkezi 
uygulamasından yararlandırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in 
cevabı (7/8737) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 
vazıh olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 24/06/2009 

Gürcan DAĞDAŞ 
Kars Milletvekili 

I 0.04.2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.03.2003 tarihli, 
200.1/5408 sayılı Bakanlar Kurulu eki karar ile Ülkemizde yaşam standartlarının 
düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
coğrafi bölgelerinde ekonomik, sınai ve ticari gelişmenin hızlandırılmasını 
feminen, sınır ticareti yapılacak Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Komşu ülkelerle sınırı bulunan iller ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde illere komşu olan illerde yapılacak ticarete ilişkin esasları 
kapsayan karar ile kurulan merkezler sayesinde bölgede ekonomik bir canlılık 
oluşması, ticaretin artması, kaçakçılık faaliyetlerinin azaltılması ve böylece kayıt 
dışı ekonominin geçilmesi, işsizlik oranının azalması, sınır ticaretinde gerek 
nakliye, gerekse pazarlama unsurları açısından maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve 
daha ucuza mal ihraç etme imkanının sağlanması amaçlanmış olup, halen 
sözkonusu uygulama Sınır Ticaret Merkezi kurulması kararında yer aldığı halde 
seçim çevrem olan Kars ili hariç diğer illerde devam etmektedir. 

Gerek ihracatın artırılması ile daha çok esnaf ve tüccarın uygulamadan 
yararlanır hale getirilmesi gerekse sanayi ürünlerinde olduğu gibi tarım ürünleri 
ithalatında da vergilerin kaldırılması ve formalitelerin azaltılması amacıyla yeni 
düzenleme yapılarak yeni ticaret merkezlerinin açılacağı basında yer almaktadır. 
Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Sınır Ticaret Merkezleri kurulmasına 
ilişkin düzenlemelerde Ermenistan'la ilgili olarak 'Mevcut hassasiyetlerin 
devam ettiği ve mevcut hassasiyetlere göre hareket edileceği' belirtilmiştir. 

Ermenistan'la olan sınır kapısının açılmamasının bir devlet politikası olduğu ve 
bu nedenle de Sınır Ticaret Merkezleri uygulamasının Kars ilinde 
uygulanmadığı gerçeği ve Kars ilinde yaşanan ekonomik durgunluk, 
sanayileşmenin az olması, esnaf ve tüccarın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve 
işsizlik oranlarının yüksek olması gibi veriler dikkate alındığında Kars halkı ve 
tüccarının mağdur olduğu açıktır. 

Hu nedenle, Kars halkı ve tüccarının mağduriyetini önlemek amacıyla Kars 
tüccarına İğdır-Artvin-Ardahan-Ağrı illeri üzerinden hayvan ticareti hakkı 
verilmesini düşünüyor musunuz? Sınır Ticaret Merkezi Uygulamasının Devlet 
politikası nedeniyle Kars'ta uygulanmamasından dolayı mağdur olan Kars halkı 
ve tüccarının mağduriyetinin giderilmesi için yapılan herhangi bir çalışmanız 
mevcut mudur? Kars tüccarına ne gibi kolaylıklar sağlamayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Say. :B.02.1.DTM.0.09.00.00-517 2307.2009* 2 G 5 9 1 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 10/07/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8737-14542/31447 sayılı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan ekinde yer alan Kars Milletvekili Sn. Gürcan DAĞDAŞ tarafından 
verilen 7/8737 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EKLER: 1-Yazı Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 

Kars Milletvekili Sn. Gürcan D A Ğ D A Ş tarafından verilen 7/8737 sayılı soru önergesi: 

10.O4.2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.03.2003 tarihli, 2003/5408 sayılı 
Bakanlar Kurulu eki karar ile Ülkemizde yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda 
olduğu D o ğ u ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde ekonomik, sınai ve ticari gel işmenin 
hızlandırı lmasını teminen, sınır ticareti yapılacak Sınır Ticaret Merkezler inin kurulmasına karar 
verilmiştir. 

K o m ş u ülkelerle s ının bulunan iller ile D o ğ u ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde illere komşu 
olan illerde yapılacak ticarete ilişkin esasları kapsayan karar ile kurulan merkezler sayesinde 
bölgede ekonomik bir canlılık oluşması , t icaretin artması , kaçakçılık faaliyetlerinin azaltı lması ve 
böylece kayıt dışı ekonominin geçilmesi, işsizlik oranının azalması , sınır t icaretinde gerek nakliye, 
gerekse pazar lama unsurları açısından maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve daha ucuza mal ihraç e tme 
imkanının sağlanması amaçlanmış o lup , halen söz konusu uygulama Sınır Ticaret Merkezi 
kurulması karar ında yer aldığı halde seçim çevrem olan Kars ili hariç diğer illerde devam 
etmektedir . 

Gerek ihracatın artırılması ile daha çok esnaf ve tüccarın uygulamadan yararlanır hale getirilmesi 
gerekse sanayi ürünlerinde olduğu gibi tarım ürünleri ithalatında da vergilerin kaldırılması ve 
formalitelerin azaltılması amacıyla yeni düzen leme yapılarak yeni ticaret merkezler inin açılacağı 
basında yer almaktadır . Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Sınır Ticaret Merkezler i 
kurulmasına ilişkin düzenlemelerde Ermenis tan ' l a ilgili olarak "Mevcut hassasiyetlerin devam ettiği 
ve mevcut hassasiyetlere göre hareket edi leceği" belirtilmiştir. 

Ermenistanla olan sınır kapısının açı lmamasının bir devlet politikası o lduğu ve b u nedenle de Sınır 
Ticaret Merkezler i uygulamasının Kars ilinde uygulanmadığı gerçeği ve Kars ilinde yaşanan 
ekonomik durgunluk, sanayileşmenin az o lmas ı , esnaf ve tüccarın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve 
işsizlik oranlarının yüksek olması gibi veriler dikkate alındığına Kars halkı ve tüccarının mağdur 
olduğu açıktır. 

Soru 1- B u nedenle, Kars halkı ve tüccarının mağduriyetini ön lemek amacıyla Kars tüccarına 
Igdır-Artvin-Ardahan-Ağrı illeri üzerinden hayvan ticareti hakkı verilmesini düşünüyor musunuz? 

C e v a p 1: 

16/06/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmi Gazete 'de yay ımlanan Sınır Ticaretinin 
Uygulanmas ına İlişkin Tebliğ' in (İhracat: 2009/7) 15 inci maddes in in 3 üncü fıkrası 
uyarınca canlı h a y v a n , hayvan ürünleri ile süt ve süt ürünleri ithalatı imkan dahi l inde 
değildir. 

Soru 2- Sınır Ticaret Merkezi Uygulamasının Devlet politikası nedeniyle Kars ' t a 
uygulanmamasından dolayı mağdur olan Kars halkı ve tüccarının mağduriyetinin giderilmesi için 
yapılan herhangi bir çal ışmanız mevcut mudur? Kars tüccarına ne gibi kolaylıklar sağlamayı 
düşünüyorsunuz? 

C e v a p 2: 

Sınır ticareti uygulamaları kapsamında halen Kars iline yönel ik o larak Dış Ticaret 
Müsteşarl ığı tarafından yürütülen herhangi bir çal ışma gündemde bulunmamaktadır . 
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296.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş 'in, TRT Türk 'ün kurulum ve yayımının özel bir ajansa 
yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı 
(7/8739) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hamit HOMRİŞ 
Bursa Milletvekili 

41 yıl önce televizyon yayınına başlayan TRT; 9 TV kanalı, 10 radyo 
kanalı ve 30 dilde yayın yapan internet sitesine sahip bir kuruluş haline 
gelmiştir. TRT bu açılımları yaparken medyada ve kamuoyunda, özellikle TRT 
TÜRK'ÜN yapısı, finansmanı ve program yapımı konusunda her gün yeni 
iddialar gündeme gelmektedir. 

Buna göre: 

1 - Türkiye'nin en büyük televizyon kuruluşu olan TRT olağanüstü 
imkânlara sahip olmasma rağmen TRT TÜRK'ÜN kurulumu ve yayımını neden 
özel bir ajansa yaptırmaktadır? 

2 - TRT TÜRK' ÜN Türk Cumhuriyetlerinde izlenme oranı ve kapsama 
alanı ne kadardır? 

- 1 0 7 1 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.O2.0.0O2/031/0362 24/07/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : a) 10.07.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8739-14553/31458 sayılı yazı. 

b) 23.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2707 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Bursa Milletvekili Sayın H. Hamit HOMRÎŞ tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8739 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bülent ARINÇ 
Ek: tlgi (b) yazı ' Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

o 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / 090.04 - 2707 23/ 7/ 2009 
Konu : 7/8739 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

îlgi : 14/07/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0362 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın H. Hamit HOMRÎŞ'in vermiş olduğu 7/8739 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. TRT TÜRK Kanalının kurulumu ve yayını Kurumun kadrolu veya sözleşmeli 
personeli tarafından yürütülmektedir: 

2. TRT TÜRK yayınları, iletildiği uydular marifetiyle, Türk Cumhuriyetlerinin de yer 
aldığı Orta Asya coğrafyası kapsama alanındadır. Ayrıca, TRT TÜRK yayınları Türk 
Cumhuriyetlerinin bir kısmında da 'kablo tv' aracılığıyla izleyiciye ulaşmaktadır. 

Arz ederim. 

K O Ç 
ü r V . 
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297.- Yalova Milletvekili Muharrem ince 'nin, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görevli bir 
müdür yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8742) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MEClJSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toplan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 05.06.2009 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış ilişkiler ve Protokol Müdür Yardımcısı Selçuk 
Bayraktaroğlu'nun Milletvekilleri ile birlikte 09-12 Mart 2009 tarihleri arasında 
Brüksel'e gitmek üzere işlemlerinin yapıldığı, Başkan Onayı alındığı, harcırah, yol ve 
konaklama giderleri için hesabına avans yatırıldığı doğru mudur? 

2- Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle mutahap bulunamayacağı kaygısıyla 
Milletvekillerinin geziye gitmedikleri, buna rağmen Selçuk Bayraktaroğlu'nun yurt 
dışına gittiği ya da kendisini gitmiş gibi gösterdiği yönündeki iddialar doğru mudur? 

3- 09-12 Mart 2009 tarihleri arasında Selçuk Bayraktaroğlu'nun pasaportunda yurt dışına 
çıktığına dair damga var mıdır? Dış ilişkiler ve Protokol. Müdürü tarafından 
pasaportunun istendiği, bu kişinin kendi müdürüne pasapoıturiu İ5-20 gün sonra 
gösterebildiği yönündeki iddialar doğru mudur? \ . 

4- 09-12.03.2009 tarihleri arasında milletvekillerinin katılmadığı geziye giden yada 
kendisini gitti gibi gösteren Selçuk Bayraktaroğlu'nun bu tarihler arasında işe 
gelmediği, bu nedenle kendisine geçmişe dönük izin belgesi düzenlendiği doğru 
mudur? Bu izin belgesi kimin imzasıyla düzenlenmiştir? Kendisine o tarihler için kaç 
gün izin verilmiştir? Geçmişe dönük izin belgesi düzenleyerek milletvekillerinin 
gitmediği bu yurt dışı gezisine giden yada kendisini yurt dışına gitti gibi gösteren 
Selçuk Bayraktaroğlu'nu koruyanlar kimlerdir? Bu kişiler hakkında geçmişe dönük 
izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle soruşturma açılmış mıdır? 

5- Selçuk Bayraktaroğlu 09-12 Mart 2009 tarihleri arasında yurt dışında hangi otelde 
konaklamıştır? Kendisinden otel faturasının talep edildiği, buna karşın kendisinin 
otelde değil arkadaşında kaldığını beyan ettiği doğru mudur? 

6- TBMM'nin Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapan birisinin Milletvekillerinin o geziye katılmayacağını bilmemesi bir görev ihmali 

- ' değil midir? Bu konuda kendisi hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? 
7- Selçuk Bayraktaroğlu'na 09-12. 03.2009 tarihleri arasında geçekleştirilecek yurt dışı 

görevi için hangi tarihte hangi miktarda harcırah, yol ve konaklama avansı 
yatırılmıştır? Kendisi bu parayı hangi tarihte hangi miktarını iade etmiştir? 

8- Selçuk Bayraktaroğlu'nun htlp.7/www.abhaber.com adlı internet sitesine 24.09.2008 
tarihinde verdiği beyanatta kendisinin Avrupa Parlamentosu nezdinde Ulusal 
Parlamento temsilcisi olarak atandığı, AP'de ofis tahsis edilinceye kadar parlamento 
çalışmalarını Ankara'dan yürüteceğini, ofis tahsis edildikten sonra çalışmalarına 
AP'de devam edeceğini açıkladığı bilinmektedir. Kendisi bu göreve hangi nitelikleri 
nedeniyle atanmıştır? Hangi yabancı dil veya dilleri hangi düzeyde bilmektedir? 
KPDS'ye girmiş midir? Girişse hangi yıl girmiş ve kaç puan almıştır? Kendisine bu 
görevi nedeniyle atandığı tarihten bugüne kadar herhangi bir ücret ödenmiş midir? 
ödenmişse hangi miktarda ödeme yapılmıştır? Selçuk Bayraktaroğlu'nun TBMM 
temsilcisi olarak atanmasının hukuki dayanağı nedir? 2919 sayılı TBMM Genel 
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Sekreterliği Teşkilat KanunıTnda yurt dışına temsilci görevlendirilebileceğine ilişkin 
bir düzenleme var mıdır? Milletvekillerinin katılmadığı bir yurt dışı gezisine 
milletvekillerinin geziyi iptal ettiğinden haberi yokmuş gibi katılan, görevini ihmal 
eden bir kişinin hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde Avrupa Parlamcntosıfna 
TBMM'yi temsilen görevlendirilmesi doğru mudur? Bu kişinin bu davranışı Avrupa 
Birliği değerleriyle, normlarıyla, düşünce sistematiği ile öriüşnıckte midir? 

9- Bu kişiyi 03.02.2009 tarihinde takdirname ile ödüllendirdiğiniz doğru mudur? Bu ödül 
kendisine hangi başarılı çalışması için verilmiştir? 

10-Suudi Arabistan ziyaretiniz esnasında Suudi Arabistan Kralı'na götürülen hediyenin 
kırık çıktığı doğru mudur? Bu skandalin sorumlusu kimdir? 

11-Takdirname ile ödüllendirdiğiniz Selçuk Bayraktaroğlu'nun milletvekillerinin 
katılmadığı bir geziye kendisinin yalnız başına gittiğini iddia etmesi, gidip 
gitmediğinin belirlenmesi için pasaportunun, uçak biletlerinin, konakladığı yerlerin 
tespit edilmesi amacıyla bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa soruşturma 
açılmamasının gerekçesi nedir? Soruşturma açılmışsa hangi aşamadadır? 
Soruşturmanın Selçuk Bayraktaroğlu'na bir ceza verilmeden kapatıldığı doğru mudur? 
Bu konu gezi öncesi hesabına yatırılan paranın iadesiyle ortadan kaldırılabilecek. 
kapatılacak bir konu mudur? 

12- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesinde "Bir resmî belgeyi düzenlemek 
yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunmaktadır. Selçuk 
Bayraktaroğlu'nun yurt dışına gitmesi için imza atan Dış ilişkiler ve Protokol 
Müdürü'nü yanılttığı doğru mudur? Doğruysa bu kişi hakkında hem bu işlem için hem 
de paranın iadesi sürecinde verdiği beyanlar için hakkında bir suç duyurusunda 
bulunacak mısınız? 

13-Bu kişinin TBMM temsilcisi olarak AP'de görev yapmasını engellemek için bir 
girişimde bulunacak mısınız? 

14- Bu kişiyi halen yürütmekte olduğu Müdür Yardımcılığı görevinden alacak mısınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8742-14064/30546 0 8 ',mm 2009 

Sayın Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

îlgi: 08/06/2009 tarihli ve (7/8742) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görevli bir müdür yardımcısı hakkındaki 
iddialara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygüarımla. /-> ^ 

v„ « c u Nevzat PAKDÎL 
EK: 1.- Soru cevabı mkiyQ B ü y ü k M f f l 0 ( M&m 

Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

05/03/2009 tarihli ve 67 sayılı Başkanlık onayına binaen Dış ilişkiler ve Protokol 
Müdürlüğünün 05/03/2009 tarihli ve 709 sayılı yazısı üzerine, Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurul çalışmalarını izlemek ve Avrupa Parlamentosu yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak 
üzere 09-12 Mart 2009 tarihleri arasında Strazburg'da görevlendirilen Dış İlişkiler ve Protokol 
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selçuk Bayraktaroğlu'na onay gereği, mahsubu bilahare 
yapılmak üzere yurt dışı harcırahı avans olarak ödenmiştir. Organizasyondaki zorunlu 
harcamalar için 06/03/2009 tarihinde 2.650,20 TL; yurt dışı geçici görev yolluğu olarak da 
09/03/2009 tarihinde 2.023,78 TL avans olarak ödeme yapılmıştır. 

Bayraktaroğlu, e-posta mesajları ve telefon görüşmelerinde toplantı mahallinde olduğu 
izlenimi vermiş, ancak AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz yetkilileriyle yapılan telefon 
görüşmesinde adı geçenle karşılaşılmadığının öğrenilmiş olması şüphe doğurmuştur. 

Bayraktaroğlu, 13 Mart 2009 Cuma günü göreve dönüşünde, anılan toplantıyı izleme 
imkanının kısıtlı olmasından ve istenen faydanın sağlanamadığından bahisle ziyaretin özel 
maksatlı bir ziyaret olarak değerlendirilmesini talep etmiş, avans ve harcırahım 16 Mart 2009 
tarihinde iade etmiştir. 

Bilahare 13 Mart 2009 tarihinden geçerli olmak üzere beş günlük izin almıştır. Yurt 
dışma çıkış yapıp yapmadığının tespiti için izin dönüşü pasaportunu göstermesi istenmiş, 
pasaportu Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü tarafından görülmüştür. Yurt dışma çıkış yaptığına 
dair mühürlerin görülmesi üzerine bir tahkikata gerek duyulmamıştır. Ancak, "görevli olduğu 
toplantıya katılmadığı ve amirlerini yanılttığı için" Dış İlişkiler ve Protokol Müdürünce 21 
Nisan 2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.76-1058 sayılı yazı ile uyarılmış, söz konusu yazının bir 
örneği 21 Mart 2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.76-1063 sayılı yazı ile Personel ve Özlük İşleri 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Selçuk Bayraktaroğlu hakkında basma da yansıyan, hiçbir şekilde yurt dışına çıkmamış 
olduğu yönündeki iddiaların sürmesi üzerine konu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğüne 10 Haziran 2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.76-1585 sayılı yazı ile sorulmuş ve 
ilgilinin 9-12 Mart 2009 tarihlerinde yurt dışma çıkmadığı öğrenilmiştir. 

Bunun üzerine Selçuk Bayraktaroğlu, Devlet memurluğundan çekilme dilekçesini 
TBMM Genel Sekreterliğine vermiş; talebi 18 Haziran 2009 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.12.00.02/904/17124 sayılı onay ile Başkanlık Makamınca uygun görülmüştür. 

Adı geçen, 21-22 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen "Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Parlamento Başkanları Konferansı" ile 14 Ocak 2009 
tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen "İKÖPAB İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı" 
organizasyon çalışmalarındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı, 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 122. maddesi uyannca "TAKDİRNAME" ile taltif edilmiştir. 

TBMM Başkanının Suudi Arabistan ziyareti sırasında hediye teatisinde herhangi bir 
sorun yaşanmamıştır. 
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298.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, AB Uyum Komisyonunun bir yurt dışı programına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı (7/8744) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toplan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını nrz eık.,rîr" ">â ^ "»nno 

YaşarTÜZlJN 
Bilecik Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

1- 2009 yılı Haziran ayı içinde TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Sayın 
Yaşar Yakış Lahey'e hangi toplantı için gitmiştir? Bu geziye Sayın Yaşar Yakış ile 
birlikte başka hangi Milletvekilleri katılmıştır? 

2- Bu geziye TBMM Personelinden kimler hangi gerekçeyle katılmıştır? 
3- Bu gezi için Lahey'e hangi tarihte gidilmiş hangi tarihte dönülmüştür? 
4- Lahey'de düzenlenen toplantı hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir? 
5- Bu geziye katılan Milletvekilleri ve TBMM görevlileri hangi otel veya otellerde 

konaklamışlardır? Milletvekilleri ve Personelin kaldığı otel veya otellere konaklama 
bedeli olarak ne kadar ödenmiştir? 

6- Bu geziye katılan Milletvekilleri ve personel için uçak biletleri vb dahil olmak üzere 
yapılan ulaşım gideri nedir? 

7- Bu geziye katılan Milletvekili ve TBMM görevlilerine ne kadar harcırah ödenmiştir? 
8- Lahey'de düzenlenen bu toplantı için TBMM tarafından yapılan toplam harcama 

(konaklama, ulaşım, harcırah ve diğer giderler) miktarı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8744-14506/31398 23 Temmuz 2009 

Sayın Yaşar TÜZÜN 
Bilecik Milletvekili 

İlgi: 24/06/2009 tarihli ve (7/8744) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

AB Uyum Komisyonunun bir yurt dışı programına ilişkin, ilgi önergenizde yer alan 
sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. ^ jfi^^JL . 

Nevzat PAKDtL 
EK: L- Soru cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, Küresel Eylem için 
Parlamenterler adlı kuruluşun 18-19 Haziran 2009 tarihinde düzenlediği Uluslararası Ceza 
Mahkemesi ile ilgili toplantısı için Lahey'e gitmiştir. Küresel Eylem İçin Parlamenterler adlı 
kuruluş 1978 yılında kurulmuştur. 114 ülkeden 1300'e yakın üyesi bulunmaktadır. Amacı 
ulusal parlamentolarda demokrasi, barış, adalet ve kalkınmayı teşvik etmektir. Bu toplantıya 
TBMM'den sadece Yaşar Yakış davet edilmiş ve TBMM Başkanının onayıyla sadece Yaşar 
Yakış katılmıştır 

Cevap 2.- Toplantıda, Yaşar Yakış'a Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü personeli 
Elif Esra Yılmaz eşlik etmiştir. Küresel Eylem için Parlamenterler 2010 Yılı Genel Kurulu, 
TBMM Başkanı Koksal Toptan'ın davet üzerine TBMM'nin ev sahipliğinde Türkiye'de 
yapılacaktır. Anılan toplantının organizasyonu Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından 
yapılacağından, toplantı akışı ve organizasyonu ile ilgili detayları yerinde görmek üzere Dış 
İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevlisi, Yaşar Yakış'a eşlik etmiştir. 

Cevap 3.- Toplantıya 17 Haziran 2009 tarihinde gidilmiş ve 20 Haziran 2009 tarihinde 
dönülmüştür. 

Cevap 4.- Toplantı 18-19 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleşmiştir. 
Cevap 5.- Heyet, Küresel Eylem için Parlamenterler katılımcıları için ayrılan Palais 

Otel'de konaklamıştır. Yaşar Yakış'ın konaklama masrafları Küresel Eylem için 
Parlamenterler adlı kuruluş tarafından karşılanmıştır. Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 
görevlisi için 512 Euro (1.204.54 TL) ödenmiştir. 

Cevap 6.- Yaşar Yakış'ın ulaşım giderleri Küresel Eylem için Parlamenterler adlı 
kuruluş tarafından karşılanmıştır. Dış ilişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevlisi için 884 TL 
ödenmiştir. 

Cevap 7.- Lahey'deki toplantı için Yaşar Yakış'a 2.011.09 TL, Dış İlişkiler ve 
Protokol Müdürlüğü görevlisine ise 1.211.81 TL harcırah ödenmiştir. 

Cevap 8.- Lahey'deki toplantı için TBMM tarafından, Yaşar Yakış için ödenen 
2.011.09 TL (harcırah ) Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevlisi için ödenen 1.204.54 
TL( Konaklama) +884 (ulaşım) TL + 1.211.81TL (harcırah) olmak üzere toplam 
5.311.44 TL harcama yapılmıştır. 
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299.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir proje konusunda basına demeç veren daire 
başkanına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil 'in cevabı 
(7/8745) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük M i Hol Meclisi Başkanı Sayın Koksal Topum 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz etlerim. 24.06.200') 

23.06.2009 tarihinde Akşam Gazetesi'nde "Bürokraside Devrim Vakti" başlığı ile 
verilen haberde TBMM'dc Daire Başkanı olarak görev yapan Fatih Uğurlu'nun Kamu 
Yönetimi Uzmanı sıfatıyla hazırlanan bürokrasinin yeniden yapılanmasına ilişkin projeden 
bahsedilmekte ve Fatih Uğurlu tarafından verilen demeç bulunmaktadır. 

1- TBMM'de Daire Başkanı olarak görev yapan Fatih Uğurlu tarafından hazırlandığı 
söylenen bürokrasinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin proje çalışmalarından 
TBMM Başkanı olarak sizin haberiniz var mıdır? 

2- Fatih Uğurlu bu projede çalışmak için TBMM'nden herhangi bir izin almış mıdır? 
Bu projede çalıştığına ilişkin bildirimde bulunmuş mudur? 

3- Adı geçen memur herhangi bir bakanlıkta geçici görevlendirilmiş midir? 

4- Fatih Uğurlu'nun basına demeç verme yetkisi var mıdır? TBMM'nin bir memuru, 
Anayasanın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde "hükümetlerin idari yargı 
baskısı altında kalmadan" çalışmasıyla ilgili ve siyasi bir organ olan hükümetin 

5- Fatih Uğurlu TBMM yönetiminin bilgisi ve izni dışında bir projede görev almışsa ve 
TBMM'deki asli ve sürekli görevlerinin dışındaki bu işlerle uğraşması nedeniyle 
kendisi hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8745-14515/31407 23 Temmuz 2009 

Sayın Muharrem ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

İlgi: 24/06/2009 tarihli ve (7/8745) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 

Bir proje konusunda basına demeç veren daire başkanına ilişkin, ilgi önergenizde 
yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. ^ , 

A/M>w/-
Nevzat PAKDlL 

EK: 1.- Soru cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAP: 

M. Fatih Uğurlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği İdari Teşkilatında 
Destek Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Söz konusu haberde yer alan bilgiler adı geçenin kişisel fikirleri olup, herhangi bir 
proje ve görevlendirme söz konusu değildir. Haberde yer alan bilgilerin ilgilinin 
mfatihugurlu.com.tr adresli özel web sitesinde yer alan ve daha önce muhtelif dergi ve 
gazetelerde yayımlanan yazılardan derlendiği anlaşılmaktadır. 
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300.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir derginin dağıtımına izin verilmemesine ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/8746) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Koksal TOPTAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 29. 06. 2009 

Ufuk URAS 
İstanbul Milletvekili 

20 yıldan beri TBMM'de dağıtılmakta olan Hava İş Sendikası'nın aylık yayın 
organı Hava-İş Dergisi Mart-Nisan sayısı gerekli prosedürü izlemesine rağmen 
dağıtılmayarak iade edilmiştir. Neden iade edildiğine dair de bilgi alınamamıştır. Bu 
çerçevede; 
1- Milletvekillerine gelen yayınların bir kısmının dağıtılması, bir kısmının kendilerine 
ulaşmadan iade edilmesi TBMM içinde bir tür sansür uygulaması anlamına gelmez mi? 

2- Milletvekillerine gönderilen, ancak kendilerine ulaştırılmadan iade edilen başka yayınlar 
var mıdır? Varsa hangileridir? 

3- Milletvekillerine gelen yayınların okunup okunmaması tercihinin kendilerine bırakılması 
daha uygun değil midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8746-14671/31635 23 Temmuz 2009 

Sayın Ufuk URAS 
İstanbul Milletvekili 

îlgi: 29/06/2009 tarihli ve (7/8746) esas numaralı yazılı soru önergeniz. 
Bir derginin dağıtımına izin verilmemesine ilişkin, ilgi önergenizde yer alan 

sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. ^~^ S a y 8" a™ , a- MW -

Nevzat PAKDÎL 
EK: 1.- Soru cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan vekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 

CEVAPLAR: 

Milletvekillerine ulaştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen paket, 
davetiye, mektup, tebrik, kitap, basılı yayın, broşür ve her türlü postanın TBMM'nin ana bina 
ve diğer binalarında dağıtımı; TBMM Başkanlığınca çıkarılan 3/12/2004 tarihli ve 1256 sayılı 
"TBMM'ye Posta Yolu İle Veya Elden Gelen Her Türlü Posta, Paket İle Diğer Basılı 
Malzemenin Dağıtımına İlişkin Esaslar" çerçevesinde İç Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak 
hizmet veren Posta Dağıtım Bürosu tarafından yerine getirilmektedir. 

Bu çerçevede milletvekillerine ulaştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine PTT 
kanalıyla isme gelen; mektup, tebrik, paket, davetiye, kitap, dergi gibi her türlü posta, Halkla 
İlişkiler Binası Posta Dağıtım Bürosunda milletvekillerine ayrılmış bulunan posta kutularına 
konulmakta ve buradan görevliler aracılığıyla kendilerine teslim edilmektedir. 

Siyasi parti grupları, milletvekilleri, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler ile 
özel ve tüzel kişilerden ve yetkili kuryeler tarafından milletvekillerine dağıtılmak üzere gelen 
davetiye, kitap, dergi ve bunun gibi dokümanların dağıtımı; îç Hizmetler Müdürlüğünce, 
Genel Sekreterlik Makamının uygun görüşü üzerine, ilgili tdare Amirinden alman yazılı olurla 
Posta Dağıtım Bürosu elemanlarınca milletvekillerinin posta kutularına konulmak suretiyle 
yapılmaktadır. 

Hava-tş Dergisi Mart-Nisan 2009 sayısı, 22/04/2009 tarihinde UPS Kargo Şirketi 
aracılığıyla Posta Dağıtım Bürosuna teslim edilmiş, akabinde ilgili makamlara sunulmuş, 
Esaslar doğrultusunda Posta Dağıtım Bürosu aracılığıyla dağıtılması uygun görülmemiş ve 
ilgili kargo şirketine bilgi verilmiştir. 

23 ncü dönem 3. Yasama Yılı içerisinde, Esaslar çerçevesinde dağıtılmak üzere kargo, 
kurye, dağıtım firmaları tarafından veya elden bırakılan, ancak dağıtılmayan dokümanların 
listesi ektedir. (Ek 1) 
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301.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8758) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25.06.2009 

jf.Dr.Metîn E Prof.Dr.Metîn ERGUN 
Muğla Milletvekili 

26.05.2009 tarihli soru önergeme karşılık verdiğiniz cevapta; 'Tarihi süreç 
içerisinde kimi etnik ve kültürel kimlik taşıyan kişi veya toplumsal varlıklara 
ilişkin, gerek toplumsal gerekse kamusal baskıların cereyan ettiği bilinen bir 
husustur" demektesiniz. Bu bağlamda; 
1-Tarihi süreç içerisinde toplumsal (Türk Milleti) olarak, Kamusal (Devlet) 
olarak kimlere, ne zaman, ne şekilde baskı yapılmıştır? Bu "baskı"ların mahiyeti 
nedir? 
2-Şözünü ettiğiniz "baskı"larla ilgili olarak kamusal bir talimat var mıdır? Eğer 
varsa bu talimatı kimler vermiştir? 
3-Kendilerine baskı uygulandığından söz ettiğiniz kültürel kimlik taşıyan kişi ve 
toplumsal varlıklar kimlerdir? Bu kişi ve gruplara baskıyı uygulayan ve 
uygulatanlar kimlerdir? Hangi tarihte böyle bir uygulama yapılmıştır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI , ^ »,«*„« 
1 6 TEM 2009 

Sayı :B.02.0.001/470 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGÎ : a) 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8758-14664/31612 
sayılı yazınız. 

b) 18/06/2009 tarih ve B.02.0.001/394 sayılı yazımız. 

Muğla Milletvekili Sn. Metin ERGUN'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/8758 
sayılı ilgi (a) soru önergesine ilgi (b) yazımızla cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. •* 

emil ÇİÇI 
Devlet Bakajfı ve 

Başbakan Yariöımcısı 
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302.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TOKİ'nin süresi içinde tamamlanmayan projelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/8759) 

25.06.2009 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

\ 

Prof. Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili 

TOKÎ tarafından dar gelirli aileler için taşeron firmalara yaptırılan bazı inşaatların zamanında 
tamamlanamadığı iddialarına ilişkin olarak: 

1. TOKİ'nin 2009-2010 yatırım programında yer alan projelerin listesi ve proje keşif 
maliyetleri nelerdir? 

2. TOKİ'nin 2003-2009 periyodunda tamamlanan inşaat projelerinden süresi içinde 
tamamlanamayan projeler hangileridir? Bu projelerin tamamlanama gerekçeleri nelerdir? 

3. TOKİ'nin tüm inşaat faaliyetlerini ihaleler vasıtasıyla taşeronlara yaptırdığı göz önüne 

alınarak yapılan ihalelerde işin teslim tarihi aşıldığı zaman uygulanan yaptırımlar nelerdir? 

Bu yaptırımların sonuçlan nasıl olmuştur? Uygulanan yaptırımlar inşaat kalitesinin ve ihale 

şartnamelerine uyumun artması yönünde bir etkisi olmuş mudur? 

4. Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde devam eden 324 konutluk projenin yüklenicisi Akdemir 

İnşaat İhr. Mad. Tic. San. Ltd. Şti.'nin projeyi zamanında gerçekleştiremediği ve bu nedenle 

de hak sahiplerinin mağdur edildiği iddiaları doğru mudur? 
5. Doğruysa adı geçen şirketle ilgili olarak Hükümetinizce bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı 

ise sonucu ne olmuştur? Proje ne zaman tamamlanabilecektir? 
6. Projenin gecikmesi nedeniyle mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine 

yönelik hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayı :B.02.0.001/494 
Konu :Soru önergesi 31. 07. 2009 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8759-14666/31614 
sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sn. Prof. Dr. Alim IŞIK'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8759 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
t 

Ek-SoruÖnergesi Cevabı / c i m U Ç İ Ç E l d 
Devlet Bakanı/e 

Başbakan Yardımcısı 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8759 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : TOKİ tarafından dar gelirli aileler için taşeron firmalara yaptırılan bazı 
inşaatların zamanında tamamlanmadığı iddialarına ilişkin olarak; 
TOKİ'nin 2009-2010 yatırım programında yer alan projelerin listesi ve proje 
keşif maliyetleri nelerdir? 
TOKİ'nin 2003-2009 periyodunda tamanlanan inşaat projelerinden süresi 
içinde tamamlanamayan projeler hangileridir? Bu projelerin 
tamamlanamama gerekçeleri nelerdir? 
TOKİ'nin tüm inşaat faaliyetlerini ihaleler vasıtasıyla taşeronlara yaptırdığı 
göz önüne alınarak, yapılan ihalelerde işin teslim tarihi aşıldığı zaman 
uygulanan yaptırımlar nelerdir? Bu yaptırımların sonuçlan nasıl olmuştur? 
Uygulanan yaptırımların, inşaat kalitesinin ve ihale şartnamelerine uyumun 
artması yönünde bir etkisi olmuş mudur? 
Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde devam eden 324 konutluk projenin yüklenicisi 
Akdemir lnş.lhr.Mad.Tic.Ltd.Şti.'nin projeyi zamanında gerçekleştiremediği 
ve bu nedenle de hak sahiplerinin mağdur edildiği iddiaları doğru mudur? 
Doğruysa adı geçen şirketle ilgili olarak Hükümetinizce bir işlem yapılmış 
mıdır? Yapddıysa sonucu ne olmuştur? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 
Projenin gecikmesi nedeniyle mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır? 

CEVAP : 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında deklare ettiği 
önemli hedefleri doğrultusunda, TOKİ tarafından, dar ve orta gelirli vatandaşların 
konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir konut 
seferberliği başlatılmıştır. 
Bu itibarla, TOKİ, Ocak 2003 - 22 Temmuz 2009 tarihleri arasında 81 il, 564 ilçe, 
1.299 şantiyede toplam 367.355 adet konutun üretimini başlatmış bulunmaktadır. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 15 adet şehir demektir. Ayrıca, TOKİ tarafından, 
367.355 adet konutla birlikte; 

/ 516 Okul (15.343 derslikli) (anaokulu, ilköğretim, lise), 
/ 487 Spor Salonu, 
* 35 Kütüphane, 
* 342 Ticaret Merkezi, 
* 45 Hastane, 
• 75 Sağlık Ocağı, 
* 36 Yurt ve Pansiyon (9.524 kişilik), 
S 16 Sevgi Evi (247 bina), 
• 11 Engelsiz Yaşam Merkezi (164 bina), 
• 275 Cami 

inşaatı başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
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TOKİ tarafından üretimi başlatılan konutlardan 255 bin adedi, sosyal donatılan Ve 
çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasındadır. 

Bilindiği üzere, TOKÎ, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut inşa 
ettirmekte ve bu konuttan kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları ile 
hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalandır. 

Takdir edileceği üzere, yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşlann konut ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, TOKÎ tarafından ülke genelinde 81 il, 564 ilçe, 1.299 
şantiyede bu kadar geniş çaplı olarak yürütülen konut seferberliği kapsamında, 
doğal olarak, bazen, idarenin insiyatifinin dışında, daha önceden öngörülemeyen 
ve istenmeyen bir takım aksamalar yaşanabilmektedir. Ancak, TOKİ, çok hızlı bir 
şekilde bu durumlann üzerine giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle 
yerine getirmektedir. 

Diğer taraftan, İdarenin öngörüsü dışında inşaat süresi uzayan ve teslim süresi 
geciken bazı toplu konut uygulamalarında, alıcılarının geç teslimden dolayı 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, konut taksit ödemeleri ve her altı ayda bir 
uygulanan dönemsel artışlar, konutlann teslim tarihine kadar durdurulmaktadır. 
TOKÎ uygulama projeleri içerisinde, İdare ile yüklenici firma arasında imzalanan 
sözleşmede yer alan iş bitim tarihinde çeşitli sebeplerle tamamlanamayan ve bu 
nedenle de, 4 ay üstü ek süre verilen proje sayısı 94'dür. 
Yüklenicilere verilen ek sürelere konu gecikmelerden bazılan; imar planında 
değişiklik yapılması, imalat değişikliği, ilave imalat, ifraz işlemlerinin gecikmesi, 
içme suyu ana hattı ve branşman nokta ve kotunun bulunmayışı, içmesuyu, 
kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılması, belediyeye ait içmesuyu ve 
kanalizasyon hatlannın revize edilmesinin gecikmesi, deşarj noktasının 
koordinatlannın belli olmaması, belediye tarafından yol koordinatlarının 
zamanında verilmemesi, imalat değişikliği ve kanalizasyon hattının belediye 
tarafından geç tamamlanması, tapu sorunlan, imalat kalemindeki değişiklikler, 
yüklenici fırmalann yaşadıktan gecikmeler, ihale kapsamında bulunan işlerin 
gecikmesi, ihale alanındaki mezarlık alanın kaldırılması, belediyenin altyapı 
hatlarını tamamlamaması, belediye imar planlanndaki değişiklik, yolun 
kamulaştırma işlemlerinin bitmemesi, vaziyet planı değişikliği ve konut artışı, 
yüklenici firmalann kesin hesap ve kesin kabul işlemlerinde problemlerinin 
olması, belediyenin inşaatı mühürlemesi, vaziyet planı değişikliği, inşaat alanında 
gecekonduların bulunması ve yıkımının gecikmesi, parsel değiştirilmesi nedeniyle 
yaşanılan gecikme, yapı ruhsatlarının alımının gecikmesi, telekom ve enerji 
temini projelerin geç onaylanması nedeni ile yaşanılan gecikme, yapımı 
tamamlanan yolun düşük kota indirilmesi, istinat ve otoparklann yeniden 
yapılması, kamulaştırmanın gecikmesi, parselasyon plan değişikliği sonucu 
vaziyet planının değişmesi, inşaat sahasında imalatlara engel hafriyat yığınlannın 
bulunması, işinin feshedilmesi ve ikmal inşaatı, altyapı projelerinin ilgili kurum 
tarafından onaylanmasının gecikmesi, metro inşaatından kaynaklanan aksaklıklar, 
antma tesisinin deşarj noktasının ilgili kurumlar arasında mutabakata 
varılamaması nedeniyle imlatam yapımının gecikmesi, ilave İş olarak su deposu 
yapılması, ilave yol imalatların yapılması, trafo imalatlan, ihata duvan, demir 
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parmaklık ve dikenli tel imalatlarının yapımı, uygulanması safhasında yöre halkı 
tarafından çıkartılan güçlük, belediyeye ait isale hattının deplasesinin gecikmesi 
nedeniyle, etkilenen imalatların yapımının gecikmesi, tapu iptali ve tescil 
davasından kaynaklanan yer teslimi gecikmesi, proje onayının gecikmesi, enerji 
müsadesinin gecikmesi, betonarme projesinin onayının gecikmesi, inşaat 
sahasında bulunan tesislerinin emniyet müdürlüğü tarafından kaldırılmasının 
uzaması, avan proje değişikliği, sosyal donatıların yer tahsisinin değişmesi, aşın 
yağış nedeni ile şantiyeye ulaşım sağlanamaması sonucunda yaşanılan gecikme, 
kat adedi ve bina uyuşmazlığı olarak, sıralanabilir. 

Diğer taraftan, TOKÎ uygulama projeleri içerisinde, yüklenici firmanın 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, İdare 
tarafından sözleşmesi fesh edilen uygulama projeleri de bulunmaktadır. Bu 
kapsamdaki proje sayısı 50 adettir. Fesih işleminin akabinde işlerin ikmal ihaleleri 
yapılmakta ve dolayısıyla da, işin tamamlanma süresinde gecikmeler meydana 
gelebilmektedir. 

TOKÎ'nin yaptığı ihalelerde, işin zamanında teslim edilememesi durumunda, 
idare ile yükleniciler arasında akdedilen sözleşmeler uyarınca, gecikmenin mücbir 
sebeplerden kaynaklanması halinde yükleniciye süre uzatımı verilmekte, aksi 
takdirde, yani gecikmenin yüklenici firmadan kaynaklanması halinde ise 
yükleniciye cezai işlem uygulanmaktadır. Uygulanan cezalar, yüklenicileri işi 
zamanında bitirmeleri yönünde teşvik etmektedir. 

Soru önergesine konu, TOKÎ tarafından 23.11.2005 tarihinde ihalesi yapılan 
"Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi 288 adet Konut, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan ile 
Adaiçi ve Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı (324 konut olarak revize 
edildi, cami iptal edildi)" işi, Akdemir İnşaat tth.thr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti. 
yükleniminde kalmış ve yüklenici ile 04.01.2006 tarihinde imzalanan sözleşme 
kapsamında 06.01.2006 tarihinde yer teslimi yapılarak, uygulanmaya 
başlanılmıştır. 

Ancak, konutların inşa edileceği arazinin eğimli olması sebebiyle, TOKÎ, 
18.05.2006 tarihinde Fl-2, Fl-3, Fl-4, Fl-5 ve Fl-6 nolu blokların çift bodrumlu 
olarak yapılması kararını almıştır. Yeni ilave edilen bu bodrumlarla ilgili olarak, 
bazı bloklarda (Fl-2, Fl-3, Fl-4, Fl-5, Fl-6 nolu blokların) l.bodnım katlan 
daire olarak revize edilmiş ve bu şekilde 20 adet ilave daire elde edilmiştir. 

Ayrıca, uygulama alanına yakın cami bulunması nedeniyle de 11.01.2007 
tarihinde cami inşaatı ihale kapsamından çıkartılmıştır. İdarenin 23.01.2007 
tarihinde aldığı bir karar ile Fİ, F2, F3, F4 bloklardaki l.bodrumiann daire 
yapılması ve bu şekilde, 16 adet ek daire elde edilmiştir. Bodrum katlara ilave 
edilen toplam 36 adet dairenin açıkta bırakılması zorunluluğundan dolayı da bina 
çevrelerine avan projede öngörülmeyen istinat duvarlan yapılması hasıl olmuştur. 

Tüm bu gelişmeler üzerine, 
-* Sözkonusu imalat artışlan ve çalışılmayan günler de (15 Aralık-1 Nisan 

2007) dahil edilerek, 60 gün ek süre verilmiş -ve iş bitim tarihi 
30.05.2007 tarihi olarak revize edilmiştir. 
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-• imalat artışları ve çalışılmayan günler de (15 Aralık-1 Nisan 2008) dahil 
edilerek, 91 gün ek süre verilmiş ve İş bitim tarihi 01.07.2008 tarihine 
ötelenmiştir. 

-+ Güncel malzeme fiyat farkı artışlarından dolayı, 90 gün ek süre verilmiş 
ve iş bitim tarihi 29.09.2008 tarihi olarak belirlenmiştir. 

TOKİ, yüklenici firmanın talebini takiben 01.02.2009 tarihinde Geçici Kabul 
Heyetini görevlendirmiştir. Heyet, iş eksikliklerini tespit etmiş ve bu eksikler 
yükleniciye bildirilmiştir. Ancak, yüklenici firma, mali sıkıntı içerisinde olduğunu 
beyan ederek, bu eksiklerin İdare tarafından namı hesabına yapılmasını istemiştir. 

İdare, Kabul Heyetinin tespit ettiği bu eksikleri yüklenici firmanın talebi üzerine 
yüklenicinin namı hesabına yaptırmış ve 01.02.2009 tarihinde 1.keşfi bitirerek, 
işin Geçici Kabulünü 25.06.2009 tarihinde onaylamıştır. 

Diğer taraftan, yüklenici firmanın (Akdemir İnşaat tth.lhr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti.) 
"Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi 288 adet Konut, Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan ile 
Adaiçi ve Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi înşaatı (324 konut olarak revize 
edildi, cami iptal edildi)" işinin (l.keşifi) %100'nü tamamlaması ve sözkonusu 
işte yukarıda detayı verildiği şekilde % 12,25 keşif artışı olması nedeniyle, 4735 
sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesine göre, % 12,25 keşif artışıyla 
ortaya çıkan (yollar, istinat perdeleri, çevre düzenlemesi) işler, TOKİ tarafından 
15.06.2009 tarihinde ihale edilmiştir. 

Anılan 2.keşife konu "Kütahya Tavşanlı 2. Bölge 324 Adet Konuta ait Yollar, 
İstinat Duvarları, vb. İşlerin Yapımı ile Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre 
Düzenlemesi İnşaatı" işi, Oba Turz.lnş.San.ve Tic. Ltd.Şti. uhdesinde kalmış ve 
yüklenici firmaya 08.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılarak, işe başlanılmıştır. 
Sözleme gereği, iş bitim tarihi 08.10.2009 olarak belirlenmiştir. 

Akdemir İnşaat îth.îhr.mad.Tic.veSan.Ltd.Şti. ile İmzalanan sözleşme hükümleri 
çerçevesinde; iş bitim tarihi olan 29.09.2008 tarihinden, işin tamamlandığı 
01.02.2009 tarihine kadarki geçen süre için yüklenici firmaya uygulanacak 
gecikme cezası, iş sonu hesaplarında kesilecektir. 

Nitelikli ve erişilebilir konut üretiminin desteklenmesi amacıyla TOKİ tarafından 
yürütülen uygulamalarla ilgili olarak, konutların denetimi ve teslim sonrası eksik 
ve kusurlu imalatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi 
hususu, TOKİ ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

TOKÎ'nin yapım işlerinde kullanılan tüm malzemeler şartnamesine, mahal 
listesine ve TSE'ye uygundur. Diğer bir ifadeyle, TOKİ inşaatlarında; 
yüklenicilerle akdedilen sözleşme eki mahal listelerinde belirtilen, İdarece onaylı, 
TSE standartlarında inşaat ve tesisat malzemeleri kullanılmakta olup, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının birim fiyat tariflerine göre uygulama yapılmaktadır. 

TOKİ tarafından yüklenici firmalara yaptırılan konutların denetimi, müşavir 
firmalar ve TOKİ'nin kendi kontrol mühendisleri aracılığı ile sağlanmaktadır. 

TOKİ, yapımı yürütülen inşaat işlerinin yapım tekniğine ve projeye uygunluğunu, 
inşaatın her aşamasında izlemekte, gerekli kontroller ve testleri yapmakta ve 
yüklenici firmaların hakediş ödemelerini de bu çerçevede gerçekleştirmektedir. 
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Diğer taraftan, Kütahya-Tavşanlı 2.Etap Projesi kapsamında yer alan toplam 324 
adet konutun, 96 adedi alt gelir grubuna ve 228 adedi de orta gelir grubuna 
yönelik olarak satışa sunulmuştur. Konut alıcıları Gayrimenkul Satış 
Sözleşmelerini, alt gelir gurubunda 18-22 Eylül 2006 tarihleri arasında ve orta 
gelir grubunda ise 03-11 Ağustos 2006 tarihleri arasında imzalamışlardır. 
Diğer taraftan, TOKÎ, özellikle yoksul, alt ve orta gelir gruplarına yönelik sosyal 
konut projelerinde, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma amaçlı ön şartlar ve satış 
koşullan koyarak, hedef kitleye uygun satış politikası uygulanmasına azami özen 
göstermektedir. 
Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik projelerde, hedef grubun ödeme gücü 
gözönüne alınarak, taksit ödemeleri, konutların anahtar teslim tarihinden sonra 
başlatılmaktadır. İdarenin orta gelir grubuna yönelik projelerinde ise konut taksit 
ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılmaktadır. 

Bu itibarla, Kütahya-Tavşanlı 2.Etap Toplu Konut Uygulamasında konut 
teslimlerinin gecikmesinden dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için îdare, 
orta gelir grubu kapsamında projeden konut satın alan konut alıcıları için; Nisan 
2009 tarihi itibarıyla konutlarım teslim alıncaya kadar dönemsel artış/artışların 
yapılmaması ve konut taksitlerinin dondurularak, yine konutların anahtar teslim 
tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılması için karar almış ve bu karar 
doğrultusunda uygulamaya geçmiştir. 

Soru önergesinde yer alan, TOKÎ'nin 2009-2010 yılı yatırım programında yer alan 
projeler ile proje keşif maliyetlerine ilişkin olarak, 2009 yılı içinde sözleşmesi 
imzalanan işler ile ihale tarihi almış işler listesi yazımız ekinde sunulmaktadır. 
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I 

J 

4 

J 

6 

7 

' 

9 

10 

I I 

1} 

13 

14 

1) 

İ t 

tstNAOİ 

B « w Mtrktı Tibnarç 672 Adat Koout, 1 Adat Tiom Marka» Ha 
Adaici, Gaoal Ariya» va Ç i m Dutnltmtıi fama tflari 

OOTuiyt Maçi 50 YuaJüı Ocvkl HMniM In|Hb t|i 

Zonfuldak ilnda Yapılacak Hururavi Binalı Injaatı İh Alıydı w 
Çtvra DâaanUmaıi btari 

Mudi» Darjtcit İla» Koyu 41 Adat Kanıt, 1W Adtt Koy Kon.fr 
Cimi. ŞnoVvaı, Altyapı vt Çtrvrt Dutnttnttt hattı tjlari 

A/y»n Dııur 1 Ad« 24 DrnMklı U« , IO0 Kitil* Ûfrtoci FııııiyMlu, 
Altyapı v* Ctvr» Dvtoılnmaai Intaata Iflari 

Sımak Marktı 1 A*rt 12 Danlikli. İdil UÇMİMU 2 Adtt 14 Dandiki. 
Cim Bçoind. J Afcl 12 Danlikli llkojrvlim OkuHan w Altyapıan 
ila Çavıa DtmıVmMİtri İnatta tfi 

Kasra Battal 50 Yataklı H M M bitten İri 

Mapam Korucuk 4*6 Adat Konin Da Aouçi, Otta» Altyapı vı 
Çavra Dutanl tmerl lotufa bjtri 

Zongalıkk İH Çaycanı Striukova Mrvkii 120 Anıt Kanıt. 1 Adat 
Titan» Marino laaMtı ila Oeotl, Adaici Altyapı va Çavn 
Duaantamati İsi 

St™k İli Silopi lletHida < Adat 12 Danlikli tlkojrtom Okullar • 
Altyapıları ila Çav* Datanlarntlari İMjMh t|i 

Van Markn Kavetli «XI Adat Konul, 1 Adat Soıyll Tam «a Adaici 
Ornat Altyapı v« Çayı» Dttmlantıi lava* Itltri 

Yoaat Markta Btklpaar Ut Konut. 1 Ad* 12 DtnliMi llkojmln 
Okulu, | Adat Ticarat Markta, 1 Adat Cami ila Adafci. OanJ Altyapı 
«a Çavra Dttoanlaoıeti İman Iplari 

İ!Wb<ılKar^a|iIo^|aMIAdttKorwt.lVA<l«40O<rllıkliLİ>a 
49 Danlikli Ukotrttirn. K/a», Spor Salata, Altyapı vt Çavra 
Dötanlemotj tnautl Lti 

baunul Ktyahatı «Bol». 172 Adat KOM*. I Adat; 40 Dandiki 
HktttMiıa Okulu, 40 Oanllıli U t , Anaokulu va Spor «alamı tuttu 
Ut Aattel Altyapı vt Çtvt» Duaıltmai İti 

U t t a k i A*lfrt«J010nO 921 Adat Kont* vt 1 Adat Sttytl Tatia 
httttUtAdnvİGtatl Akyın vt Çavıt Daıanlcmtti t»ı 

•tutul Ktyaottı 9B»lfa M I Adat Konul, Ahyafi vt Çavtı 
Dammlcrnati tataatt İpi 

Yt)KL D I İ C İ ADI 

Gırijimcilat Lvj. San. Tic Ltd S i t Oflnorttki» 
İn» Tun Yt Otu. T » Ltd. J i t| Omklıfr 

Aydı* tn». Tuh la» Va Tic, Ltd SU. 

BMıaa Yapı Ptt İn» Ntk. Olda Sat. Ltd. Su. 

Oı Onllır İn» San. Va Tic Ud. Şii 

Tana Mok, Sat. Tk.Lld.Sli. 

Ejam«n tn» Tıc ltd. Sti. 

AlkofnıiaEn«.ln».Mık.Eltk.MulıVUd.S«ı Tic 
Ltd. Şii. 

Yılkt-Nıır lq.Stn.Va Tıc Ltd Sti. 

Tttttknik Yap. t i * MOh. Tatlı. San. Va Tic. i t i S>. 
* Ak İn» W Taah. Ticva San. Ltd. Sti t» Ortaklı j ı 

Cantn»atlSaa.TicAS. 

tfrytn BAYKAMOÛLU 

Muttan EKŞttn» Tur. Su. Tic Ltd. Sal 

Ankara Batan San. Vt Tıc. AJ. 

Orakttm.TiJlOKlaSan.TK.Lld.Sti. 

Akayla). Lal SÛ. 

DortKtnt.Ut.SB. 

İHALE TARİHİ 

05.01.2009 

06.01200» 

2i.oi.2on 

12.012009 

19.0t.2009 

02.022009 

02.022009 

04.02.2009 

05 02.2009 

10.02.2009 

11.02.2009 

11,02.2009 

19.022009 

21.012009 

21.02.2009 

24 012009 

SÖZL. TARİHİ 

12012009 

1602 2009 

02.01.2009 

23.012009 

010)2009 

11.01200» 

120)2009 

19.01.2004 

I9.0J.20O9 

20.012009 

16.01.200» 

».01.200» 

0104.200» 

0104.200» 

; 0104.200» 

I 
0104.200» 

İHALE BEDELİ 

40.42I.S6J.0O 

(.169000,00 

1.662.000,00 

«.t47.O00.0O 

4.927000,00 

17.050.000,00 

I0.2J4.0OO.0O 

11400000,00 

»24S.000.00 

21)00000,00 

21IU.000.00 

19 100000.00 

27.6SO.47O.0O 

21.554171,54 

25.940.000,00 

44.150.000,00 
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»İNADI 

takın Gofcaıı Craocik 7. Bolıı 7 » Komıt Ilı Adtiçi. Oml Altyapı 
rtÇavnlXıaıdarrMirifittıi|ltri 

Utan Golbaıı Öfaocik mevkii 6. M p 744 Konul Adaiçı ve Oml 
Miyara ilt Çıvra Dıirenkmaa lnuttı İti 

Diyarbakır Enjıni 150 Ymklı Huum Inualı l|i 

Triton Ki Aniı llctıi Ye»ilyılı Bıldai 112 Adtt Konut. Gtntl vt 
Adaici Altyıpı vtÇtvrt DutntcnM treftılı İli 

lıtınoul Kıyıbuı i Belge 1114 Korut ilt Alıyıpılın vt Çtvrt 
Donoltmtu İnşaatı tttari 

euınbul Kıyıbttı 4. Boljı 720 Attı Kattı ilt Adıiçi Altyıpı vt 
Çevre Düzenlerimi uvfutı t|i 

İKutul Kıyafetti 10. tUft DM Konul ilt Adıiçi Altyapı vt Ç ™ 
DHıenkmeti lniMtı lıten 

Dana Marktı Uıu» Mıauft Mıhtlltıi S Atat Sevji Evi, 1 Ad. 
Ortak Kullanım Bimuı, Altyıpı vt Çtvıt Dottnlemtli tnıutı İtleri 

Karanntt Marku 24 Dtnlikli tiklimin Okulu, Tl(k»pr0 200 
Kiıilik Osrenci Puıiyonu, Altyıpı VB Çtvrt Dvunlemaıt İrtteab talan 

Nevıertir merkeı 1. Ettp »20 »cet konut, 1 adet kı/alol. 1 ıd« kros ili 
adaici, autl ahyipi vt çevri dırrnltmtii irauuttı ifltri 

Manin; InltiTili A8eh|iı Koya Su Mıvkii 1 Adat 24 Dtnlikli U n 
Marku Dıvurtepe Mıvkii 1 Adel 24 Dtnlikli İlköğretim Okulu 
kanatlan ilt Altyıpı vt Çtvrt Düzenlemen İsi 

Mtnıı l l iErf^ıhçı^liOYitddıDt^HiMuMİİı ıtulvtMınlr 
İH Ammtu ttcetiodı Yıpılıctk 1 Adet KOhur Mtrktti Binan IntıM 
ilt Altyapı vt Çtvrt Düzenlemeli İti 

t^H^ , M«*ı«<»^u^uO«v»^l^j ı«2EtHi57tA<lt lKonu 
ilt 1 Alttı Camii Cenel, Adıicl Altyapı vt Çtvrt DtnnltnMtl Irujaat 
İH 

bambul Ümraniye 100 Konut üt Altyıpuı vt Çtvrt Dizaaltmtt 
tafattttfhn 

S im Okta İ M Adat KoMt 1 Attı Ticarıt Markta ila Genel vt 
Adıiçi Altyapı vt Çtvra Dtaarılome Inualı İti 

YfiKLCNİCtADI 

EryıptSmveTic l l d Şti. 

Yflnı, A$. İKoçojlutne Sa».vaTk;A5.ll 
0r*klı|ı 

Sac Yapı İn* Enj Tur. va Tic Ud. S'i-

Ba«y>pı tnv Talk. Va Tur Sın. Di) Tic Ltd Şo. 

Öl-Kır Lnf. Tic Sın AŞ 

CtMBİrı, TttH.V,TİO AS. 

Yani Sarp W Mideni Yıllar Fal Dalla. Tan. İlk. İbr 
Sin.VtTk.Lld.su. 

Kot tnt Tuh. Su Tic Ud. îti. 

Bırnan Yapı fatlnj.Nık Gıda San. La l j ı i 

K»n Yıpı Haz Bal. Prtf in». Tuh S - Tic A S 

OM-Kalı İ H Tur. Tu. S u Ve Tic Ud. Şti. 4 Çil-
V u Inj. Tsah. İDıD". Pu. Suı. V . Tic Ud. S». I» 
OnaUıtı 

An Un Ur İn». TİC Va Tam lld. ŞtL 

EryapıSuveTiç, Lld5« 

Hamnotru k » Metal Kak. Taou. Su. Vt Tic, U i Şu 

E m tn» S u Vo Tic U d Şİİ 

İHALE TARİHİ 

24.02.200» 

24 02.200» 

0201200» 

03.01.2OO» 

04 01200» 

0403 200» 

01.012009 

Oi.01.200» 

09.01.200» 

I0O3.20O9 

I I . «2009 

16012009 

1701.2009 

1101.2009 

26.012009 

SÛZL. TARİHİ 

0204.2009 

02 04 2009 

07.04.2009 

10 04.2009 

10.04 2009 

09.04.2009 

01.04.2009 

02.04 200» 

0104,200» 

11.04.200» 

24.04.2009 

2404 200» 

24.04 2009 

04.0S.2009 

01.05.2009 

2 

İHALE BEDELİ 

41.ISO.000.00 

41.623 000,00 

20.490.000.00 

9.130.400,00 

Sİ 220 000,00 

29625000.00 

54 707.000,00 

1.910 000,00 

4.124 000,00 

16 798 000,00 

5.720100,00 

11.166.066,00 

41 NO 000.00 

1240000.00 

1.126 000,00 
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40 

41 

41 
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İSİN ADI 

M e n i n İli Si lifin llçeıi 200 Yalaktı Devlet Hauanui tnteetı l)i 

M a n t ı Gol w Kavakolufr. KSyVI Saray Mahalle» 7 M a t . Kayrak 

K M Kayiti Mevkii l Adet, M » Mevki Cectlta. Mıhelloei 11 Ad* 
Tapa Koyu Danaca Mevkii 4 Allat, Urupınır Koyu Kokıriuıyu Mevt i 

1 Adat. »ayetini Kcyd Vali Kaça Mavkii 1 Ada», Delikkaya Koy» 

Kayebet! Mavki 26 Adat Afat Korulu, Adaiçi va Cenal Altyapı İla 

Çavta Düzenlemeli tuşa»» 

Mi l l i Savurma Btkznlıgı'na yapılacak Hatay İ l i . Cayır, Yaailca. Z iyam, 
Kıyıg&ren. Hecıpefa'da 120 ter Kil i l tk Hudut Karakolun ila. Altyapı 
va Çavra DltaMİarncai btsaatt l|i 

lıptrta Keçiborlu 124 Adat Konut, Ticaret Marketi taaaaaı İ la Ada tat, 

Oaaal Ak Yap Va Çam Dutanlanneı lei 

Vaa Matkaz M a n e l t 1 Adat 14 Danlikli llkajratim Okulu, Van 

M a r k a AJcıopru 1 Adat 32 Danlikl i Udtrat i ra Okulu, Van Marka. 

Keven» 1 Adet 300 Kiailik Pauıyon, Van Market Saıay 1 Adat X » 

Kililâc Penıiyor, Vaa Marka. Senliye 1 Adet 14 Denl iU i Li ıe ile 

Altyapılın va Çavra DOıanlemeai İnşaata taleri 

Aydın Nazilli 1 Adet Toptum Marketi ila Altyapın ve Çevre 

Düzenleme» Imaatı tileri 

Oıdu Avbun Ortekoy mevki 24 Danlikli llkoJiKrm Okulu, 100 

Ki| i l ık fanaiyoe lnaıatfan ila Altyapı va Çavra Düzenlemeli tşâ 

Hatay Kırıkhan 20 Adet HAtT , Yayladı , 20 Adat HAİT , Altyapı va 

Çavra Düzenlemeli !n>a*ü 1)1 

Ankara ili Alanda! teat i Guhepe 664 Adet K a n t , 1 Adet Karako lu . 

Adaiçi, Genel Altyapı va Çevre Düzenlemeli Int ı t t ı İlleri 

Enuecan Market Demirken! mevkii 1 Adet 24 Danlikli ilköğretim 

Okuru, Altyapı va Çavra DûtrnlemHi IniMtı tfi 

Antalya Çıplaktı 441 Konut, 1 Adat 3 1 Danlikli Ü t o j m i m Okulu, 1 

Adet Cam', 1 Adet Ticaret Marketi Ha Adıiçi Altyapı, Genel Altyapı 

Va Çavra Düzenlemeli Imjaatı İtleri 

I t t a n M Pendik 1 Adet Kenabil lauyM B ı n m mftatı İla Altyapı va 

Çavra Düzenlemeli tfi 

Karı Market 60 Adet HAİT . 1 Adat İn Merkezi, Altyapı ve Çevre 
Düzenlemeli tntaalı İti 

KduAyaTavtmlı ÇukarkOy 4649 Panel 144 Konut Ineaetı i le A d ı İçi 

Oenal Alı Yap. Va Çevre Dctenlemeıi İti 

Kınkkalı Çelebi » A d e t Konut. 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkud 

Adaiçi va Genel Altyapı ila Çevn Düzenlemeli t ı f w t i İti 

vCKLZNtCİADI 

MDWBekSu.TKiUd.It l 

Meje İni Tart Gıda Sen va Pu. Ltd. Şii 

ûzguman San. Yapı Prj. Mim Tun, Ltd. Şii 

Sac Yıpı in, Enj.î»r. VI Tic. Ltd Su. 

MuıüAEK}! Irt). Tur San. Tic Ltd. Sti k Torkojlu 
Müh. Sen. Tic Ltd. Su. I| Ortaklı|l 

ML A Int. Va San Mehmet Dya> ASLANOOLU 

Otemek Yapı i m San Tic Lld Sti. 

B i ç » İni. Mtd. a d a Tur. N ı k Su, Tic L t i Şti. 

Ozcan Çalık in». San Va Tic. Ltd Şi i 

tnttt Tatlı. Yıpı un . T i c A 5 

BillUf lna. Tic. San Tut. Yat va 1(1. Ltd f ti. 

De |e ı İn i . • İbrahim DEC-EIl 

Aydur İne. Tel». T ic Va Sen. T u n . Tef. H U . U i S İ 

Ö z M a n l ı r j A Ş . 

U n a Hat Naz. h f San. Tin. L a l Sti 

İHALE TARİHİ 

17.0) 200» 

3 1 0 1 2 0 0 9 

01.041009 

13.04 2009 

1404 2009 

13.042009 

İS 04.2009 

1604 2009 

17.04.2009 

15.04.2009 

20.04 2OO9 

11.042009 

27.O410O9 

27.04 2009 

21.04 2009 

SÖZL. TARİHİ 

0105 2009 

2404 .2009 

0 4 0 3 2 0 0 9 

1105.2009 

0106 2009 

0 4 0 6 2 0 0 9 

1J.05.10O9 

2205 2009 

21.05 2009 

01.06 2009 

21.05 10O9 

19 .012009 

2105 2009 

1106.2009 

1 0106 20» 

İHAUBEDELt 

29620000,00 

4 9 9 7 000.00 

22.300000.00 

9.440.000,0) 

13.973 209.J4 

1330000,00 

J.S5O.O0O.O0 

2. »17 000,00 

J1.349COO.CO 

2993.000.00 

14^92607,49 

2345000,00 

4.64İ.O0O.00 

6.120.000,00 

4 .6 IJ 000,00 
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İOtNAH 

AdM Ui Yinjir H(>a Buruk rıvkii I V Ad* 24 Dmliklt LİR İ f a 
M O M , 200 Kir l i P«w»«. KupMıc w v U IV Ad* J4 DMHU 
LİM, Spor Silonu, 300 Kiplik rVuiyoa, Boynuyoiun OHvkii 32 
Donlikll U u Akyıpt vı Ç«vı» Donulma U u u Yıctm işi 

Ankuı Muuk 1174 KtM. 1 Ad* 5oayxi İMt , Adtici M Gmi 
Altyıpı iU Ç i m DOıulanai tm»» l|i 

Mirdin İli Nu^lin Dçwnd< 20 Ad* HAtT InuKı ilt Allyıp. n 
ÇrvTiDûxtnlcm«li lu' 

Koıyı Albu K»y* i Ad* 14 Dmlikli llnlntlm Okulu. Konjı 
Bıtenjıt KsyO 1 Ad* ISD«Jİıllitlk4ir«im0kııl».Ko«y«Kv*.) 

Emldürn MıulMii 1 Ad* 24 Dmlikli tlUtmim Okulu. Konyı 
Kutty 1 Ad* 24 Dmlikli U M , 1 M ü Çok AımfJı Silon İH 
AltyıoılanvoÇtvnDOanİMMiitnuobkıkri 

kankul Kınbuı ? . M M 1140 Ad* Kınut, 2 M K Bin, 1 Ad* 
Kılan* lajaft ili Adıici Aknpı w Çnn Oounlemai İti 

Uukhi 400 YıtauDovtVHaanııi Inuıtı lu 

Sim Küpü 247 Adı t rVııtdo Yusfeot 9» Ad* Kont, I V Ad* 
Cimi, Şıdırvu. Tkar* Morkati, Adıiçt vo OMMİ Akyıpı ili Çnn 
Dû«nWm«ji Intutı tu 

lıMbul h M U d 10 Ad* Konmalı HAtT buıll ili Ahyifi v, 
Çtvfi DuMnlımlû tjuri 

Çuukık GokçmSı 72 Ad« HAtT. Ahy^ı w Ç i m Domlantıı 

h p u Yuva; 96 Ad* Konul. 1 Ad* Tiurrı Mırkut louu ili 
Om*. Adoici Ahyıpt vt Çıvn DflunlaMCi t|i 

Çınıkkılt Klpu 441 Komt Adup. Oml Atını» ıh Çovn 
DOSMİonMİ İnattı lıi 

Div«*Uır,Öv4uyulııi024Ad«IC»nvl v. 1 Ad* Sosnl in i l inatt 
iHAdutlGoıol Alıyu* V Çovn DOıntl—mi İpi 

M m Maka 17» Ad* [ M tutun İU Gon*. AdMol AJtyuı vı 
Çıvn DtmloM* 1)1 

Kan* tk' H n tcul 27)16 Ada 1 h ınk» nnhcık İ M Ad* 
Kon*. 1 Ad* Sanı) Tan Ilı Gani, Adıiçi AUnpı n Çnn 
DOj»Wm*tf utjutı t»' 

Onmuş frktntr» Youlkut Müa lM 5(2 Ad* Kmıt. 1 Ad* 
Suni Tak, Ut Aİuoi. Ovul Aknoı «t Çora Dtunlmıl lapın 
tvhri 

YÜKLENİCİ ADI 

Aar İtaatler - Ouau ACAH 

Cuu TosKojı I». Ltd. Sil. 

Mudivı hf. Emj. Su. Vı Tk. Lıd Sn 

Z-A W Tuk. Tın. Sın Vı Tic Lıd $n 

KuıuTotKon.ln».Ll4Ş<l 

« in tn|. Tic MÜ|. Ltd. Ş«. 

M u Ya» İn» Sın. Tic. Lıd. Şii 

MıkretıH-Tii-lÜSli 

MaSrM KAYâUIZ - H). Mat 

Cam bif Hat *« Onuıtari Su. Tk. U4 Sn t Or 
YOMSU Tk.l4d.Sd 

O M W Tun. Tuk rıj. MOn. Marv. VıTk. U t Şii 

Altındı! t»Tun ,Tk hh tat. i t i . Şti. 

C«w.WH^İkJ»ÛrtıtSlATİc.Lıd.Sli.JlOt 
Yuı Su. Tk. Ud. Ş i U Omkh|ı 

KoMMH HıonMmrnt toj-Tuk. Su. Tic AŞ. 

Iun> S n * k i . MU Tuk. Lıd. f i 

İ H A U TARİHİ 

21.04.2009 

2904,2009 

1004 2009 

01.05 2009 

03.05.2009 

0S 05.200) 

M.05.2OOO 

0705200» 

01.05.2009 

11.05 S0O9 

12.05 2004 

1J.05 20O9 

11.05 2009 

I4.OS.1009 

15.03 2009 

SÖZL. T A R İ H İ 

09002009 

1106 2005 

1006 200» 

0006.2009 

M 06.2009 

2146 2004 

25 06.2009 

29.03 2004 

25.06 2004 

15.06.2009 

Mklinı 

U M 2004 

34.M2004 

13.062009 

>' 24.06.2009 

İHALE ICDCLİ 

17.452 315.00 

J« OM 710,00 

l.4U.llt.OO 

11449 490,13 

5iafooo.oo 

36.425 000.00 

4.695 000.00 

2.740657,00 

4 191 500,00 

5100.000,00 

10490 000.00 

27.S7S.O00.00 

10200.000,00 

I I79» 000.00 

16.417.000,00 
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TOKİ 
1009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER 

BİLGİ TABLOSU 

r 

Balıkaair Ayvalık Amuttuk Mavk» I Ma 24 Dankkli tlke-irm'ı» 
Okulu loaub ila Altyapı v» Çtvr* Dûtanlemaıi t|i 

Adıyaman Golb«i J. Ettp 392 Konul 1 Adat 24 Danüklı llko|ratim 
Okak I AdtlTicıml Merkezi,! Adat C»«,i il, Acıiçi, Genel Ahrtp 
ve Çevre Dtoılenuai taaao l | M 

İŞİN ADI 

Tokat Turhal M DmlikK laUiretim Okulu Utan ili Altyapı va Çavn 
ManUumi tamı laleci 

ZuıuMtk Enili Korubejı Köyü M Danlikli Bkojreıirn Okulu ila 
Altyapı Un va Çavla Dunenlemeei taaab İtleri 

Keyıeri incem Behçeauıy Mah 2. Eıap İM Adet Keout. 3 Asal 
Ticaret Mallan tautı ila Adaiçi «a Genel Altyapı ila Çı 
Düzeni amali İli 

Uttu bul Fetih fathk Ocajt, Altyıpı va Çam Duamlaraeri tapu İti 

Kocattı Umil Aıulı 704 Adat Konut. I Adat; 32 DanliUI hkojraım 
Okulu, Cami va Ticıral Merkezi Intaaıı ila Adaiçi. Gana! Ahyıpı 
Çavra DaıanlanvMi tti 

Bolu Manga» Okça» Dimyat Maballeei M Adat Koni» Va Canı 
Utun İla Ada İçi, Gmal Alı Yap. Vı Çavı» Datanltmeıi l>ı 

Kın l i Sentimi Dceal M Yataklı Huta*. İnam İla Uaarii Taak 
Ata Etkim SimUUMt Dmkanai taeltı İli 

Erzurum İU Ohır kominda Yanılacak I Asal IS Dertlikli lUttiretıın 
Okula. : Adat 140 Kitihk hnuyea va I Atta Lojman. I Adat Çok 
Amaçlı Salon unuMlan il» Adaiçi Altyıpı v» Çavı» Dutanl. 
htaatıaji 

lüyıanui;Kocatina^Mimaninııı,T»laavaBay»ı«hiMav«Jilannoı 
Yapılacak Okul Inaaallan ila Altyapı v» Çavra Maanlanaai İti 

Milli Savunma Bekanlıiı'nı Yapılacak Hatay Di, Alıanyın, Belm,oı 
DamiıkopTO, Otvaçci rkrnutttpe, Canağman Alim Htıdul K±fikolltn|Siy»klUltmMçA ta Sn» Vetfc UASİ 
la. Altyıpı va Çavı» DCaanlm»! ta»» İH 

YOKLEMCI ADI 

Ot-Miın ta S"- Tic lnl *« 

Y » ta Cuv Siı. TaıK Saa. Va Tic Ud.; 

Ûı-Kar İn). T'ıc San A 5 

Utman ta t( M.m. Mut Petrol Orun Sın. Va Tic 
UdSıi 

Marka» Yapı ta Taak. Enarjl va Onla San. Tic A } 

Öculkılnı Mdlı Mim. Su. Ve Tic Ud. $li * 
Mtkıtm Yıpı ta Saa. Tic Ui. $ti. b Omklıjı 

De|«r ta -İbrahim DEÛER 

Jeral Yapı Eni Tic l ü Su * Baran h|ITun, İ n . 
VaTicLulSb ItOmklıJ, 

Yaylalılar iışTım. Sen. Ve Tic Ltd. Sri. 

Guryapı Taak taTn San. Tic Loi $ 

Antalya Lianan MeaaDati haliratun Okulu. Spor Salon • Antalya 
Duranlar utojrati» Okula. Spor Salonu • Antalya Oazalot» 
kkotrada Okula • Antalya Yaailoy Uaal Panıiyon, Spor Salonu 
taa«tlanlhAaaiciAkyapt,0«ı^AJlyıCMVaÇavı.D<a»«larnali 

İHALE TARİHİ SÛZL, TARİHİ İHALE BEDELİ 

Since Tur. ta Tu. Saa. Ti» U t Su\ 
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BİLGİ TABLOSU 

SIRA 

73 

76 

77 

71 

79 

10 

ti 

a 

M 

M 

15 

M 

17 

I$İN ADI 

MattİM Kula Eatatıiı Yafam Markta, Manın Marta Soryıl 
Hurflltlar Va Çoaılı Bltrgaınf Kurumu İl Müdürlük Binm Irtfattlan 
Ut Altyapıları V . ÇavTe EMnnltRai ınfutı Irjari 

Ayan Didin Alryenikny 140 Arta Korut. 1 Adtt Ticaret Mtr ta ı . 
Adııçı v. Oarral Altyapı il< Ç.vrı DOnalmai Inıutı t* 

Amasyı Mmiferı 16 LVntikü LrM, 300 ati|ilik ÖfirMci Puuiyonu, 
Altyıpı vt Çtmt Daıenltmctı LıfiMı I|len 

Emmim Dİ Tonum tlçMİnrk 1 ar Aitt 24 Dtrtlıklı llkSfpaım Okulu, 
Çak Amaçtı Sıran, 1 Arla 300 Kiplik Puııiyon, 10 Ünilaii Lojman v< 
Adaiçi Altyapı i l . Omrl Altyapı tn>aıtı ty 

GaliaMap Di Şabukamil llçati 1 Arl« 12 D m l i U İ l lkolr.t im Okulu, 

Sahınbay Hjral J A d * Sİ Danlikli Motratirtı Okulu Inttatı İh Altyapı 
va Çavfa Dazraltatttaai İyi 

Bana Oıhınrl i 50 YatalUl Hatlarla lıuaatı İ l i 

Ku-Kf.it M a r t a Ajıkpaıa Oursl Sanatlar Lİ1Mİ, PanıiyOrı.Konlrı 

Salonu- Kırtafcir Marta Akçakaal Llmi • Kınanır Kaman Hacıpuur 
Kil Matlık Ütoi-Kjrtdıir Kamın Çiflikli Mahallen Saltık Mealek 
Livarl İntanları ttı Adaiçi Altyapı, OaMİ Altyapı V . Çem 
Durenl*m«i İflen 

Ardaruuı M a t t a Su,»"» ' ° ° Konut 24 Danlikli I H c * « i m Okulu. 
Tkaat i Marksa ila Adaiçi, GaotJ Altyapı va Çevre Dûaenlemel 

ImtKitılaii 

Butu Karacabay 456 Adat Konut 1 Adat 16 Danlikli llko|ralin 
Okulu, 1 Adat Ticaret Markan, Adaiçi va Ornat Altyapı ila Çtvtı 
Dûeenlemeıi İntanı t}ı 

Manila Marta Oımancalı Çaroalanı Mevkii 1 Adat 16 Danlikli Ku 
Matrak Limi, M u i u Gaftan 1 Adat 24 Danlikli Uta ila Altyapı lan 
v a Ç a v n Duaatlramaal tnaaau İlleri 

Orda Martta, Karacerjren Kaya Aydan Mr/kü IBolga 112 Adat 
Konut, lAdet Ticartt Marka» lofeerı ila Adaiçi va Ganai AHvaa 
ÇavtaDOıaatanMai au 

Olda Marka Kanooten Kaya Aydın Mavkii t Bata» TM Koau 
hpa* Da Adaiçi Altyapı. Ganel Altyapı Va Çavra BraratJatrraai tjlaTİ 

Kooya Satçukl» Aa*pnar»aaı Makatta! 1 Adat 24 Dereiikl 
»•«•atitn Onla, Katıya Selçuklu Sille atanelloei 2 Adat 24 Daralikl 
aatajjratiraı Okuru, Katıya M a t t a 3. Botta Cami Ttjrramlama tıuaao ili 
Altyapıları va Çavra Daaaraâraaaaj Infutı İtleri 

YOKLENİCtAOI 

Alıancak Yapı Paya, va Tlc Ltd. Sti. 

Ol-Ka l n | t a l k M û h San. T k . L l i tu. A O0n«ri 

T e m . T i c L t d Ş t i l | Ortaklığı 

Ayık laf llh. bit T k Va Tun Lld Şii 

Yırrat loş. San. V a T ı c L l d Sti. 4 Sami BAŞKAN If 

O r t a k l * 

Metropol U f San V a tin Lld |u . 

Z-A İn, Tıalı T u n San. V« Tin, Ltd. Şu. 

Ptkinua Yapı I H v e T n Ltd Şii. 4 Huıamaran Pık.r 

Int. Taık. San VaTic. Ltd. $4 k Ortaklıjı 

Durmaı İn, Tuh T K . ü d Sri. 4 Ve-Du Lif Tuh 
Tıc Ud Şu. 1, Onaklıjı 

Ş «Huriler MOtl. M0Ü1. bu) Tatlı. Tut San. T k . A $ . 

YııautKeıkinMuk.LliŞıi. 

Elkut Lif Yapı Eni Sın. Tin Ud. Şti. 

Mıarai EKŞİ Lif Tut. Sarv Tia. Ltd Sti 

Adrtıin Yapı İt*. Tat San. Tarak va Tat. Lal Sti. 4 
< J 0 n m T r a a T a f L l 4 . G u i l l c v . D l f T i c . U i i S u . l t 

OnallıJ. 

İHALE TARİHİ 

0SO62OO9 

01 M. 200» 

0l.0ti.200» 

09 06200» 

10 06 2009 

10.06.200» 

I I 0 6 2OO» 

1106.2009 

15.06 2009 

15.06.200» 

16 062009 

16.06.200» 

17.06.200» 

SOZL TARİHİ 

1107.2009 

21.07200» 

' 

İHALE BEDELİ 

I. M 1.000,00 

6 190.000.00 

4.919.162,00 

9.650000,9» 

9249000,00 

11.395.9)1,74 

1-i 135 000,00 

30917.000.00 

22.451.421.13 

5 693 000,00 

17.125.000,00 

43240000,00 

9,9)7.000,00 

- 1 0 9 6 -
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TOKİ 
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER 

BİLGİ TABLOSU 

— 

İM 

tJİNAM 

Mıl»ryıM^ıl3MKo«utVıSo.yllî.liltn»ıltı tla Adı İçi. Onul 
Alt Yıpı Vı Ç*vr» D o » tiranı t»ı 

Ekuu) 3. Elif 1 Utt Cini w tamiıa Koy» 1 Kim 24 Dmlikü 
LİM, SinOru Mıhılleıı Hanpının Mcvkiindı 10 Dıirelik lojmın, t 
Doniikli t»ıtmı Fjıjtlli llkoirıtim Okulu, İM k>lık Pımiyon Altyıpı 
v» ÇIVI» DOMnküMti u n m l | M 

bonbul Kıyıtnı ! B4l|ı9l2Kung1,2 AdMBOn, 1 Adn K«fmrvı 
ılı Adaıçi Altyıpı vt Çevri DûKnlemai tnjulı Ijlen 

Kiliı Merkıı Dunimkı Mıhıllni 211 Konut. Cimi. Tkant Mırkııı 
Intullu Ilı A * İçi. GOMİ Alı Yıpı V« Çevri Dmnlennj t»i 

Muin Alı»ehir 200 Yllıklı Devin Hnımı kn|HU i»i 

Kıywri Yt»ilhiuı 111 Afet Konul. A&içi n Genel Altyıpı il» Çm» 
Dttunlımou tnfiatı l|i 

e t o l M u t a Uotrt SovfJ Evlin tn»tu Bı Adı içi. Gatl Alt Yıpı 
Vı ÇIVTI CnutnUmai tileri 

Siirt ili; Bıykın, Pervıri vı Şırvın ilçelerindi YıaUcv OUn 1 'er Adet 
Kınkol BnvMI vt Gtrtj Biniti tnıuriın in Altyıpı vı Çevre 
Duanltmo» mjulı t»l»n 

Konyl Kınpıîuu 2 Eap 432 Aoet Konut - Konyı Bıyıehir Cimi Ikmı 
kafurları Ilı Adıiti Altyıpı. GKHI Altyıpı Vı C m Dtanlemeu 
1)M 

Inubul Avalu TınufcıU 12 Denliklı llkojıılim Okulu tnfUn ili 
Adliyi, GMVIJ Aryıpı vı Çevri Deıenlerneıi t»i 

Artırı A b u * ! Aka» i. Erip 442 Adet Konut lafım in Adıiti, 0»lel 
Altyıpı w Çevre DoMiIınvjıi İşi 

Anlar» EdMfet Erler M I M J M 444 Adet KuC bvnM il» Aniçi 
Oınol Allyıp n Çovn Dastnlenvau tp 

Diytmılu Krakoy Yaıehif MıMleu Şıllık Oct» Mevkii İM 
Adet Kant, 1 Adet T a m Merkıti, Adı içi v. Û M Altyıpı bı 
ÇtvmDûMnl«n*tlnjllîiI|i 

YfJKLENİCİADI 

Bı»yıpı lnf Tu*. Vı Tur.Su. Dr» Tkı i l i Şii. 

SOM BİNGÖL - İn». Muh. Mot 

KtnuTop.Kon.lnf Ltd. Şiî. 

Fan lnf Tic Tını Vı un. Ltd. Sti. 

Ok» İn». Tic Sın. Ltd Şii. 

Cin in». Sın. vı Tic. AŞ. 

Munt ÇETİN -İn» Mut 

Can! TARTAR * RAFA İn». Odl Sıjlık Ton. Tl» 
Tic Vı Sın. Ud. Şii. Orak <5r»m 

DİO Din. İn». Org.Tuk Mum. Son. M Tic, Ltd Şti. dt 
YFln».AŞ.l»0ruklıJı 

Mur.tCETN.tn» Miti. 

Ardı Mi*. Beki İn». Tun Sen. Vı Tic Ud. S»'. 

EryıptSuıveTıcUd. Şu. 

İMMU İn» Mdk V» İn» Co. ÛrM Su. Vı Tic. Ud. 
ŞtLJtOıM tu, Elekt TemiTur 0rm.Ûı.Ticl4d Şti. 

İHALE TARİHİ 

17.06.2009 

17.06.200» 

li.06.2O09 

22.06 2005 

23 0» 2009 

23 06 2009 

2)06 2009 

24.O6.20O9 

25.062009 

24 062009 

30 06 2009 

13.01200» 

11072009 

SÖZL. TARİHİ 

16.07.2009 

1 

İHALE BEDELİ 

10.720.000,00 

7934.000.00 

40062000.04 

1O.69S.691.O0 

29100000.00 

62SO.0O0.O0 

2.3)2.000,00 

6670000.00 

21.650 000,00 

2.961.000,00 

2I.I7SO00.0O 

21370000.00 

12.926000,00 
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SIRA 

101 

103 

10) 

104 

101 

İ M 

101 

im 

İ M 

no 

111 

111 

I H 

114 

I I ] 

İŞİN A D I 

Ailatty Zafer MaJullaai 4Etae 322 Adat Konul tn«a>a. Aklan; 
Otakey Karakoy Mevkii 1 Adat 24 Danlikli U a Irnatu ila Adaici 
Gantl Altyapı va Çavra Duantamtu lıı 

Karaman Sanvalilar 9t Konut. Tictrat Merkezi. Adaici V4 Gene 
Altyapı ila Çevn Dotenlemaei tııtaatı t|ı 

lapana Gelcndort 224 Adat Kıraat. 1 ar Adat Titanı Marketi. Cani 
kıtaatı İU Ganal. Adaici Altyapı va Çavra Dutenlemaıi l*i 

Ankara Mamak Yankmvılıık 3 Etap 414 Adet Konut, t Adet Cam 
inteatı ila Adaici, Ganal Altyapı va Çevn DOaenlemali İti 

Çorarn Oanaıteık 224 Korut va Soayal Donatın (Camii, Şadırvan 
KMırphaııalt Adaici v l Cana) Altyapı Ha Çavra DünnUmaai İkmal 
Inaaatı İti 

Nartehir Marka: 32 Derslikli Lira, Altyapı va Çevre Dazenlemce» 
İkmal Inaaatı (Pat» Ymdaei İt 11,04 ) 

Bıılu İli Rakva Poliı Obılv, Yun Bin», Nitamiya, Kapalı TribunlG 
Futbol Sahan. Tana Kamı. Baakat Sahan Va 2 Adat Mini Futbo 
Sakatı tettarlen İla Ada İti Altyapı, Genel Altyapı Va Çavra 
Dotanleaneıi bunaj kai" 

Antalya Ilı Cıpltklı Mavkii 192 Adat Konut. Adaici va Oaaal Altyapı 
ila Çavra Dttrarılamaai ikmal trtaaau İti 

Kocaeli Gölcük ISt Adat Konul va Adaici, Oanal Altyapı Ha Çavrt 
Dvrenkmeıi İkmal Inaaatı İti 

Burdur Çtvdar M Adat Kanal 1 Adat Ilktfcetim Okuru. Cana), Adaici 
Altyapı va Çavra Dcaonlemeti İkmal taaaatt tti 

Mardin Di Midyat llçaai 1J0 Yataklı Davlat Hatam ikmal Inaaatı lal 

Şanlıurfa Sivarak 192 Kaval Va Ticaret Marketi Da Adaici. Oanal 
Altyapı Va Çavra Dtaenlema tknaal İnşaatı İti 

A*«diÇayllvaat9İAdalTan»lt0yKıloutıı.Su.ut»aldaei44Aıi« 
Tenmkay Konutu. T İ O M Makatı U. Adaici, Oanal Altyapı va Çavrt 
Oûtanlarnaat İkmal tnautı İti 

Kırklareli 456 A t a Koma, 1 Adat; 24 Danlikli tttotrebnı Okulu 
Ticaret Metkeo, Cimi. Saflık Oca*. Adaici va Oanal Altyapı ila Çevr. 
DCtanlamcfi İkmal maaatı 

kanbul Htd.mkey 4B4İJ, 7ta Adat Kanat bapttı ila Adaici, Oanal 
Altyt» va Çavta Daaanîeroaıi İkmal Inaaatı 

YOKLINICIADI 

tkut Int. Yapı Eni San. T i * A f . 

Otnee Kanul San Tic Ltd Şti. 

Sima tüt Tatlı San LtdSÛ JiMeee in» Turum Gtda 
San. va M , LtdLŞıi. İt Ortaklı Jı 

KaMınmoJlu İn). Taah. Tic Una. lld. Şti. 

Bala Grup Int. Mim. Tattı. Tic. Lld Sti. 

Bunak ketal Tic Va San. Ud. Jtı. 

AH-KUI 

Bakıl Int Taak. San va Tic Ltd. Sti. 

Ektntullan tnı. E»d Tic AS 

Necat laaakaatl l A t ı ma. Tic Sac Lld Sû İt 
Ortaklımı 

AkaettaıSaaveTIcA? 

Aknattna,Sta.VaTicA$ 

Karaalp Inaaat Takteil Orda Nak. San. Tic Lal Sri 

k u Mûh. Mim İn» San. T » Ltd ?ti. 

IntaMok Mim W. San. Tic Ud Sti 

İHALE TAt İH İ 

1107 2009 

1107 2009 

1407.2009 

1107 2009 

23 012009 

0101 2009 

27.0)2009 

14042009 

04 04.2009 

22.0! 2009 

29.032009 

0IM2009 

22 Od200» 

10.06 200» 

07 07 2009 

SÖZL. TARİHİ 

1102 2009 

10.04 2009 

1404 2009 

06 05 2009 

07.0! 2009 

13.0t.2ON 

ll.0t.2009 

15061009 

16072009 

İHALE BEDELİ 

27960 000.00 

4 597.339,00 

10.244.000.00 

23 200 000.00 

4.393 000.00 

! 175.000.00 

3999.000,00 
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TOKİ 
2009 YILI İHALESİ TAMAMLANAN İŞLER 

BİLGİ TABLOSU 

SİRA 
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114 

Ista ASI 

Bota Meri» Pulkoy 1 Ettp S00 A<J« Ko«H t m Ana TİOM 
Mtrkta. Sıjlık Oajı ila Onul. Aoıica Alıytpı va Ç«vn 
D4Mnl«mai Intun Dural İn 

Triton Of T n o W , KsriuıUt, Aiıkı» Anım Taiıi vt Btkçı 
KıılObniyısılnnıılıı 

Anfcvl T u t u l Vıdiıi Kooutlmıu ıh Icmaır/U Htm vt Tankı 
Y«nai)i 

Kınlıyı Ttvtnlı 2 Mp 124 Ana Konua ut Yollu, bum 
Dsvulm, « i ilinin yıpımı ili Adı içi Alıyıpt, Otıul Ahytpı v< 
ÇtvnDOnalanaJ tniMbt|i 

»W* YIUNDA SÖZLlîMMl İMZALANAN İHALILtRİN 
T O r U M K D U . 1 
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T O I d 
İLANDAKİ tHALBLnR 

»İLCİ TABLOSU 

İMALI TAHİHİ V I »AATİ 
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Biltffll Oanç 50 Yalaldı Oavlac Haatanmi Va Lojm» ba*af| tat 

SaıtUunâ Sıvara* 24J0 Yataklı lUıUrt. t/a..t. l^ 

I1.0S2DO9 

I I 0» 2009 

İS )0 

1000 

Adana YVatir DM Joaya) Doaau ( İ n Adat 12 Danlikk uantratan, 11 Dattıkli Liaa, Spot 
Hakvaa. 4*»tık Oca*». Tıaarat Markan, Cami, v»»arvaa, Kotophana. 2 Adat Bakci KınOnnı), 
Altyapı va Çavra DoaanVmaai Inaaaa tai 

Buna Oanansaa S. Bela. 114) AdM Koaut ila Ornat. Adaiai Ahy.pi va Çavra Dmaıtcmrsı 

SrvnaŞaıtoıU 120 Adat KantM, Ada iai vaOanal Altyapı ila Çavra Dararılemcâ UMaab l«i 

Aniar» Yıeraukt,JJdlaı 411 Koma. Akranı ja_Çavra puaıkıraf. W » ı Ul 

at Yapraaık*. Ilatan 1014 Adat Kanat UaAhyap vaÇnvra Daamlamaal Uaantı ta* 

13.0» 1009 _ 

130» 2009 
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TOKİ 
İLANDAKİ IHALCICR 

•İLGİ TAILOSU 

Ankaı» Yıpraoık 7. Balı» 1190 femut. Altyapı v ı C m D H k m n Intuu Lji 
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303.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Keçiborlu TOKİprojesindeki yer değişikliğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8763) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R.Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
CHP İSPARTA MİLLETVEKİLİ 

Talep örgütlenmesi yöntemi ile 2007'de TOKİ İdaresince İsparta Keçiborlu 
Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen "224 Adet Konut, Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işine 222 başvuru ve başvuru bedelleri hak 
sahiplerince ödenerek başlanmıştır. Belediye mülkiyetindeki arsanın eksiksiz dosyası 
hazırlanmış, zemin etüt çalışması dahil her konuda ilgili ve yetkili tüm kurumlardan onay 
alınmış ve TOKİ'ye devri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 13.04.2009 tarihinde projenin ihalesi 
yapılarak yüklenici firma olarak Seç Yapı İn. Enerji Tur. Ve Tic.Ltd.Şti belirlenmiştir. 

TOKİ' ye devredilen bölge, çevresinde yüksekokul, ilköğretim okulu, yurt, ilçe 
jandarma karakolu bulunan merkezi bir alandadır. 1 aydır yüklenici firma arsada çalışmalarını 
sürdürmektedir. Tarafıma gönderilen 17.06.2009 tarihli "TOKİ İsparta Uygulamaları Bilgi 
Notu" içeriğinde de Keçiborlu Bölgesi, "İnşaatı Devam Eden Uygulamalar" başlığı altında 
yer almaktadır. Ancak 24.06.2009 tarihli TOKİ tarafından Keçiborlu Belediyesine gönderilen 
yazıda TOKİ Başkanlığınca daha önce onay verilen bu alanın, Anadolu Organik Tarım A.Ş ve 
Anadolu Cevher Madencilik A.Ş 'nin ilgi yazısında firmalarının uhdesinde bulunan kükürt -
diatomit maden sahası içerisinde kaldığı ve aynı zamanda yüklenici firmanın aynı yazıdaki, 
ilgisinde söz konusu alan, insan sağlığına zararlı diye belirtmesi sebebiyle TOKİ 
Başkanlığınca inşaatın başka bir alana kaydırılması istenmiştir. Hatta toplu konut yapımına 
uygun Maliye Hazinesi mülkiyetinde başka bir alana yapılması durumunda TOKİ' ye Nazım 
İmar Planın gönderilmesi, bulunamaması halinde ise TOKİ Başkanlığının hiçbir sorumluluk 
kabul etmeyeceği açık ve net belirtilmiştir. Oysa söz konusu alanda kükürt işleme fabrikaları 
1994 yılından bu yana çalışmadığı gibi fabrika binaları yıkılmış, hurdası kaldırılmıştır. Kaldı 
ki yukanda izah edildiği gibi bölge son derece merkezi ve meskenlere çok yakın bir 
mevkidedir. TOKİ Başkanlığına devri yapılan bu bölge ne tesadüftür ki pasa denen kükürt 
atıklarının bulunduğu bölgenin çok yakınında bir alandır ve tekrar ne tesadüftür ki Anadolu 
Organik Tarım A.Ş ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş'nin bu atıkları işleyip gübre yapmayı 
istediği bilinen bir gerçektir. Çünkü Pasa Bölgesinin yarısı hazineye yarısı Keçiborlu 
Belediyesi'ne aittir. Pasa Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen şirkete merkezi bir alanda 
atıkları işlemesinin uygun olmadığı Belediye Başkanınca bildirilmiş bu şartlar altında ruhsat 
verilemeyeceği ama kendilerine başka bir alan gösterilebilineceği izah edilmiştir. Zaten 
şirketten TOKİ'ye TOKİ'den de belediyeye gelen TOKİ arsasının uygunsuzluğuna dair 
yazışmaların da şirketin belediye ile olan ruhsat problemi sonrası başlaması son derece 
manidardır. Ayrıca şirketin ilçe dışındaki maden ocakları bölgesinde Etibank'tan kiraladığı 
araziler de şirketin ilgi alanına giren konuyu açıkça ortaya koymaktadır. 

Yaklaşık 3 yıldır süren TOKİ Başkanlığı ve Keçiborlu Belediyesi çalışmasında 
bugüne kadar tek bir sorun çıkmamışken vatandaşa verilecek hizmet bahsi geçen şirketin 
belediyeden atık işlemek için ruhsatı alamamasından sonra ne yazık ki sekteye uğramıştır. 
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Belediye TOKİ Başkanlığına sunduğu dosyasını hazırlarken Sağlık, Çevre Orman ve 
Bayındırlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığın ilgili birim ve müdürlüklerinden gerekli onayları 
almıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce verilen onaya rağmen yüklenici firma ve bahsi geçen diğer 
firmanın TOKt' ye beyanlarının TOKt Başkanlığınca uygun bulunması da son derece 
düşündürücüdür. 

SORU1: 
TOKt Başkanlığınca kabul görüp uygulamaya geçilen bahsi geçen inşaat işinde 

Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığına bağlı ilgili 
müdürlüklerden alınan olur belgeleri yeterli gelmemiş midir ki TOKt Başkanlığı kararından 
vazgeçmiştir? Yoksa TOKt, projelerine başlarken arsalar ve çevreleri hakkında yeterli 
araştırma yapmamakta mıdır? Bu bölge sağlığa zararlı ise konutların yapılacağı arazinin 50m 
yanındaki yurt, lOm yanındaki 1500 öğrencilik yüksekokul, 200m ilerideki ilköğretim okulu, 
50 m aşağıdaki Yukarı Mahallesi neden yetkililerce uyarılmamaktadır? 

SORU 2: 
Bahsi geçen alanda 1930'lu yıllardan 1994'e kadar açık olan gerek kükürt 

fabrikalarında gerekse ilçe dışındaki ocaklarda binlerce insanımız, 300m derinliklerde 
çalışmasına rağmen hiçbir sağlık problemi ve bu sebeple ölüm yaşamamışken 15 yıldır kapalı 
olan bu alanların söz konusu şirketçe birden bire sağlığa aykırı bulunması hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

SORU 3: 
Bunca zamandır sorun çıkmamışken Anadolu Organik Tarım A.Ş ve Anadolu 

Cevher Madencilik A.Ş' nin belediyeyle yaşadığı yukarıda bahsi geçen ruhsat probleminden 
hemen sonra inşaata başlanmış alandan TOKt Başkanlığı'nın vazgeçmesinin ard arda 
yaşanmasını düşündürücü bulmuyor musunuz? 

SORU 4: 
Yukarıda sözü geçen Anadolu Organik Tarım A.Ş ve Anadolu Cevher Madencilik 

A.Ş'nin üretim için istediği arsayı şartlan yüzünden ruhsata uygun bulmayan Keçiborlu 
Belediyesince aynı yere 300m yakınlıktaki boş Gül Yağı Fabrikası şirkete teklif edilmiş ancak 
şirket kabul etmeyince akabinde TOKİ'nin arsa konusunda fikir değiştirmesi tamamen tesadüf 
müdür? Yoksa şirket memnun edilemediği için mi bu karar alınmıştır? 

SORU 5: 
Anadolu Organik Tarım A.Ş ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş ve yüklenici firma 

olan Seç Yapı în. Enerji Tur. Ve Tic.Ltd.Şti'nce itiraz edilen alan gerçekten halk sağlığına 
zararlıysa Anadolu Organik Tarım A.Ş ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş'nin aynı arsanın 
yakınında bulunan kükürt atıklarını ilçe merkezi'nde işlemek istemesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

SORU 6: 
TOKİ Başkanlığı ve Belediyenin koordineli çalışması sonucu karar kılınan yerde 

TOKİ projesine başvuran 222 hak sahibi arsa özelliği ve şartlarına göre karar vermiştir. 
Üyelerin yeni yere rıza edip etmeyeceği düşünülmeden TOKt Başkanlığınca çalışmanın başka 
yere kaydırılması doğru mudur? Ayrıca yeni bir arazi seçimiyle belediyenin gereken koşulları 
sağlaması da önemli bir zaman istemektedir. Parasını ödemiş 222 vatandaşın istek ve 
beklentilerinin bir önemi yok mudur? 

SORU 7: 
Ayrı bir alana kaydırılması istenen Keçiborlu TOKİ projesinde yeni alanda çıkacak 

olumsuzluklardan sorumluluk kabul etmeyen TOKt Başkanlığının tavrını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Vatandaşa hizmetle mükellef bir kuruma uygun bir yönetim anlayışı 
mıdır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
Sayı : B.02.0.001/493 31. 07. 2009 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8763-14679/31649 

sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili Sn. Mevlüt COŞKUNER'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8763 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

I 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı ^«mAlÇtÇE? 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 

İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'ÎN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 

7/8763 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU : Talep örgütlenmesi yöntemi ile 2007'de TOKİ İdaresince İsparta Keçiborlu 
Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen "224 Adet Konut, Ticaret Merkezi 
ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işine 222 başvuru ve 
başvuru bedelleri hak sahiplerince ödenerek başlanmıştır. Belediye 
mülkiyetindeki arsanın eksiksiz dosyası hazırlanmış, zemin etüt çalışması 
dahil her konuda ilgili ve yetkili tüm kurumlardan onay alınmış ve TOKİ'ye 
devri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 13.04.2009 tarihinde projenin ihalesi 
yapılarak yüklenici firma olarak Seç Yapı İnş.Enerji Turizm ve Tic.Ltd.Şti. 
belirlenmiştir. 
TOKİ'ye devredilen bölge, çevresinde yüksek okul, ilköğretim okulu, yurt, 
ilçe jandarma karakolu bulunan merkezi bir alandadır. 1 aydır yüklenici 
firma arsada çalışmalarını sürdürmektedir. Tarafıma gönderilen 17.06.2009 
tarihli "TOKİ İsparta Uygulamaları Bilgi Notu" içeriğinde de Keçiborlu 
Bölgesi, "İnşaatı Devam Eden Uygulamalar" başlığı altında yer almaktadır. 
Ancak 24.06.2009 tarihli TOKİ tarafından Keçiborlu Belediyesine gönderilen 
yazıda TOKİ Başkanlığınca daha önce onay verilen bu alanın, Anadolu 
Organik Tarım A.Ş. ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş.'nin ilgi yazısında 
firmalarının uhdesinde bulunan kUkürt-diatomit maden sahası içerisinde 
kaldığı ve aynı zamanda yüklenici firmanın aynı yazıdaki ilgisinde sözkonusu 
alan, insan sağlığına zararlı diye belirtmesi sebebiyle TOKİ Başkanlığınca 
inşaatın başka bir alana kaydırılması istenmiştir. Hatta toplu konut 
yapımına uygun Maliye Hazinesi mülkiyetinde başka bir alana yapılması 
durumunda TOKİ'ye Nazım İmar Planın gönderilmesi, bulunamaması 
halinde ise TOKİ Başkanlığının hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği açık ve 
net belirtilmiştir. Oysa sözkonusu alanda kükürt işleme fabrikaları 1994 
yılından bu yana çalışmadığı gibi fabrika binaları yıkılmış, hurdası 
kaldırılmıştır. Kaldı ki, yukarıda izah edildiği gibi bölge son derece merkezi 
ve meskenlere çok yakın bir mevkidedir. TOKİ Başkanlığına devri yapılan 
bu bölge ne tesadüftür ki pasa denen kükürt atıklarının bulunduğu bölgenin 
çok yakınında bir alandır ve tekrar ne tesadüftür ki Anadolu Organik Tarım 
A.Ş ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş'nin bu atıkları işleyip gübre yapmayı 
istediği bilinen bir gerçektir. Çünkü, Pasa Bölgesinin yarısı Hazineye yarısı 
Keçiborlu Belediyesi'ne aittir. Pasa Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen 
şirkete merkezi bir alanda atıkları işlemesinin uygun olmadığı Belediye 
Başkanınca bildirilmiş, bu şartlar altında ruhsat verilemeyeceği ama 
kendilerine başka bir alan gösterilebileneceği izah edilmiştir. Zaten şirketten 
TOKİ'ye, TOKİ'den de belediyeye gelen TOKİ arsasının uygunsuzluğuna 
dair yazışmaların da şirketin belediye ile olan ruhsat problemi sonrası 
başlaması son derece manidardır. Ayrıca, şirketin ilçe dışındaki maden 
ocakları bölgesinde Etibank'tan kiraladığı araziler de şirketin ilgi alanına 
giren konuyu açıkça ortaya koymaktadır. t 
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Yaklaşık 3 yıldır süren TOKİ Başkanlığı ve Keçiborlu Belediyesi 
çalışmasında bugüne kadar tek bir sorun çıkmamışken, vatandaşa verilecek 
hizmet bahsi geçen şirketin belediyeden atık işlemek için ruhsatı 
alamamasından sonra ne yazık ki sekteye uğramıştır. 

Belediye TOKİ Başkanlığına sunduğu dosyasını hazırlarken Sağlık, Çevre 
Orman ve Bayındırlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığın ilgili birim ve 
müdürlüklerinden gerekli onaylan almıştır. Sağlık İl Müdürlüğünce verilen 
onaya rağmen yüklenici firma ve bahsi geçen diğer firmanın TOKİ'ye 
beyanlarının TOKİ Başkanlığınca uygun bulunması da son derece 
düşündürücüdür. Bu çerçevede; 

TOKİ Başkanlığınca kabul görüp uygulamaya geçilen bahsi geçen inşaat 
işinde Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı ilgili müdürlüklerden alınan olur belgeleri yeterli gelmemiş 
midir ki, TOKİ Başkanlığı kararından vazgeçmiştir? Yoksa TOKİ, 
projelerine başlarken arsalar ve çevreleri hakkında yeterli araştırma 
yapmamakta mıdır? Bu bölge sağlığa zararlı ise konutların yapılacağı 
arazinin 50m yanındaki yurt, lûm yanındaki 1.500 öğrencilik yüksekokul, 
200m ilerideki ilköğretim okulu, SOm aşağıdaki Yukarı Mahallesi neden 
yetkililerce uyarılmamaktadır? 

Bahsi geçen alanda 1930'lu yıllardan 1994'e kadar açık olan gerek kükürt 
fabrikalarında gerekse ilçe dışındaki ocaklarda binlerce insanımız 300m 
derinliklerde çalışmasına rağmen hiçbir sağlık problemi ve bu sebeple ölüm 
yaşamamışken 15 yıldır kapalı olan bu alanların sözkonusu şirketçe birden 
bire sağlığa aykırı bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bunca zamandır sorun çıkmamışken, Anadolu Organik Tarım A.Ş. ve 
Anadolu Cevher Madencilik A.Ş.'nin belediyeyle yaşadığı yukarıda bahsi 
geçen ruhsat probleminden hemen sonra inşaata başlanmış alandan TOKİ 
Başkanlığının vazgeçmesinin ard arda yaşanmasını düşündürücü bulmuyor 
musunuz? 
Yukarıda sözü geçen Anadolu Organik Tarım A.Ş. ve Anadolu Cevher 
Madencilik A.Ş.'nin üretim için istediği arsayı şartları yüzünden ruhsata 
uygun bulmayan Keçiborlu Belediyesince aynı yere 300m yakınlıktaki boş 
Gül Yağı Fabrikası şirkete teklif edilmiş, ancak şirket kabul etmeyince 
akabinde TOKİ'nin arsa konusunda fikir değiştirmesi tamamen tesadüf 
müdür? Yoksa, şirket memnun edilemediği için mi bu karar alınmıştır? 

Anadolu Organik Tarım A.Ş. ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş. ve 
yüklenici firma olan Seç Yapı İnş.Enerji Turizm ve Tic.Ltd.Şti.'nce itiraz 
edilen alan gerçekten halk sağlığına zararlıysa, Anadolu Organik Tarım A.Ş. 
ve Anadolu Cevher Madencilik A.Ş.'nin aynı arsanın yakınında bulunan 
kükürt atıklarını ilçe merkezinde işlemek istemesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
TOKİ Başkanlığı ve Belediyenin koordineli çalışması sonucu karar kılınan 
yerde TOKİ projesine başvuran 222 hak sahibi, arsa özelliği ve şartlarına 
göre karar vermiştir. Üyelerin yeni yere rıza edip etmeyeceği düşünülmeden 
TOKİ Başkanlığınca çalışmanın başka yere kaydırılması doğru mudur? 
Ayrıca yeni bir arazi seçimiyle belediyenin gereken koşulları sağlaması da 
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önemli bir zaman istemektedir. Parasını ödemiş 222 vatandaşın istek ve 
beklentilerinin bir önemi yok mudur? 
Ayrı bir alana kaydırılması istenen Keçiborlu TOKİ projesinde yeni alanda 
çıkacak olumsuzluklardan sorumluluk kabul etmeyen TOKİ Başkanlığının 
tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşa hizmetle mükellef bir kuruma 
uygun bir yönetim anlayışı mıdır? . . 

CEVAP : Bilindiği üzere, 58., 59. ve 60. Hükümetlerin Programı ve Acil Eylem Planlarında 
deklare ettiği önemli hedefleri doğrultusunda, konut üretimi ve planlı kentleşme 
birlikte ele alınarak, 2002 yılının sonunda ulusal düzeyde bir konut planlama 
programı hazırlanmıştır. Bu program uyarınca, TOKl tarafından dar ve orta gelirli 
vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde geniş çaplı 
bir konut seferberliği başlatılmıştır. " 
TOKl, ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, özellikle yoksul, 
dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik uygulamalarını ülke geneline dengeli bir şekilde dağıtacak model 
geliştirmek amacıyla; talep örgütlenmesi modelini hayata geçirmiştir. TOKÎ, 
nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük 
olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma 
düşmemesi amacıyla, talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. Bu yöntemde, konut 
ihtiyacı ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen anket yöntemiyle 
belirlenmektedir. Talep örgütlenmesi de yine bu kurumlar tarafından organize 
edilmektedir. Talep örgütlenmesi yönteminde, konut uygulaması yapılacak arsa 
ve müşteri temini ilgili kurumların sorumluluğunda olmak kaydıyla, TOKİ, toplu 
konut projeleri yapmaktadır. Bu model, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde TOKİ tarafından başarıyla uygulanmaktadır. 
TOKÎ'nin talep örgütlenmesi yoluyla yürüttüğü soru önergesine konu "İsparta, 
Keçiborlu 224 Adet Konut, Ticaret Merkezi İnşaatı ile Ada İçi, Genel Alt Yapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işinde, 222 adet başvuru olmuş ve başvuru bedelleri 
hak sahiplerince bankaya yatırılmıştır. Bu aşamada, Belediyenin mülkiyetinde 
bulunan uygulama sahası, toplu konut yapımı için önerilmiş ve İdareye 
devredilmiştir. 
İdare de 13.04.2009 tarihinde "İsparta, Keçiborlu 224 Adet Konut, Ticaret 
Merkezi İnşaatı ile Ada îçi, Genel Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işinin 
ihalesini yapmış ve iş, yüklenici firma Seç-Yapı-înş.Enj.Tur.veTic.Ltd.Şti. 
uhdesinde kalmıştır. Adı geçen firma ile 11.05.2009 tarihinde sözleşme 
imzalanmış ve 12.05.2009 tarihinde de yer teslimi gerçekleşmiştir. 
Sözkonusu toplu konut alanının imar planı, Keçiborlu Belediye Başkanlığı 
tarafından hazırlanmış ve Keçiborlu Belediye Meclisinin 23.09.2008 tarih ve 
2008/42 sayılı Karan uyarınca da onaylanmıştır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 
Yönetmeliğin 14'üncü maddesi hükmü gereği, planı yapılacak alana yönelik ilgili 
kurum ve kuruluşlardan görüş ve öneriler alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
soru önergesinde adı geçen kurumlardan görüş alınması hususu, planı yapan ve 
onaylayan kurum olarak Keçiborlu Belediyesinin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bahsi geçen konut alanının eski kükürt sahası olması sebebiyle, 
kükürtün yaratacağı koku kirliliğinin iskan aşamasında sorun yaratabileceği 
düşünülerek, bu konuda talep örgütlenmesinin tarafı olan Belediye Başkanlığı ile 
TOKÎ arasında yer değişikliğinin değerlendirilmesi hususunda yazışmalar 
yapılmıştır. 
Belediye Başkanlığı, konuyu, talep örgütlenmesinde taraflardan bir diğeri olan 
konut alıcıları ile de görüşerek, bir Meclis Karan almış ve inşaatların aynı yerde 
yapılması yönündeki bu Karannı TOKİ'ye bildirmiştir. Bu doğrultuda da, inşaat 
çalışmalan devam etmektedir. 
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304.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kuyucak Gölünün korunmasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/8776) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.23.06.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Kars ili Arpaçay ve Akyaka ilçeleri arasında bulunan Kuyucak Gölü Avrupa'nın seçkin 
Destinasyonları yarışmasında birinci olmuştur. Bu göl 2004 yılından beri yürütülen 
çalışmalarla Türkiye'nin 13., Doğu Anadolu Bölgemizin de İlk Ramser alanı seçilmiştir. 
Yıllarca ilçe halkı ve yörede yaşayan köylülerimiz buranın yok olmaması için ellerinden 
gelen tüm yardımı yapmışlar ve itina ile bakmışlardır. 

1- Kuyucak Gölünün çevresinde düzenleme yapılacak mıdır? 

2- Kuyucak Gölünün doğal alanının korunması için herhangi bir planlama yapılmış mıdır? 

3- Bu gölümüzün doğal alanının korunması için bölge halkı ile nasıl bir işbirliğine gitmeyi 
düşünüyorsunuz? 

ö,°rîk\ T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

A A -7 s r, 30/07/2009 
Sayı : B.18.0.BHÎ.O.0O.00/610.O1-434 4 4 3 6 8 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

• • & 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14584 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT' ün 7/8776 esas nolu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
Cevabi yazı Prof. DrV^e^SfLEROĞLU 

Bakan 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT' ÜN 
7/8776 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Kars-Arpaçay ve Akyaka ilçeleri arasında bulunan Kuyucak Gölünün 
çevresinde düzenleme yapılacak mıdır? 

SORU 2. Kuyucak Gölünün doğal alanının korunması için her hangi bir planlama 
yapılmış mıdır? ' 

SORU 3. Bu gölümüzün doğal alanının korunması için bölge halkı ile nasıl bir 
işbirliğine gitmeyi düşünmüyorsunuz? 

CEVAP 1, 2, 3. Bilindiği üzere; Kuyucak Gölü, 20 Haziran 2009 tarihinde R.G. 
yayınlanan Sulak Alanlar Tebliği ile 13 üncü RAMSAR alanı ilan edilmiştir. Bu kapsamda, 
Bakanlığımız tarafından 2010 yılı bütçesinde bahse konu alana ilişkin olarak, Yönetim Planı 
çalışmaları yapılacaktır. Planlama aşamasının 1 inci bölümünde, alanla ilgili geçmişte 
yapılmış bilimsel çalışmalar (Jeolojik, Hidrolojik, Biyolojik, Sosyolojik, vs.) ile bugünkü 
durumunu yansıtacak çalışmalar yapılacaktır. 2 inci aşamasında ise Kuyucak Gölü ile ilgili 
çalışan kurum ve kuruluşların yanı sıra sulak alan çevresinde yaşayan halkında katılımı ile 
yerinde bir dizi toplantılar gerçekleştirilecek olup, söz konusu alanın korunması ile akılcı 
kullanımı yönünde eylem planı hazırlanacaktır. Ayrıca, Planda alandaki biyolojik çeşitliliğin 
tanıtılması ve yöredeki ekoturizmin desteklenmesi amacı ile Kuş Gözlem Merkezi ve 
Ziyaretçi Merkezi vb. çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
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305. - Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8778) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 25.06.2009 

HulVsi Güvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet işleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı i|e 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.O.BHİ.0.OO.0O/610.01-432 4 4 3 / " 4 30/07/2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi L* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM'nin 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14584 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL' in 7/8778 esas nolu yazılı 
soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK 
C e v a b i **" Prof. DrSv^yaeLEKOĞLU 

Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN 
7/8778 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. 2002-2009 Yılları arasında ve yıllar itibariyle, Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı kurum 
ve kuruluşlara 657 sayılı Kanunun 74' üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel sayısı 
kaçtır? 

SORU 2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı 
ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idari 
hizmetler sınıfında istihdam edilmektedir? 

SORU 3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlardan müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, 
daire başkan yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında 
çalışan personel sayısı kaçtır? 

CEVAP 1, 2, 3. 2002-2009 yıllan arasında Diyanet İşleri Başkanlığından, 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına; 657 sayılı Kanunun 74 üncü 
maddesi uyarınca, 38 personelin ataması yapılmış olup, bunların 5' i ise daha sonra başka 
kurumlara naklen atanmışlardır. Halen 33 personelin ise 30" u Genel İdari Hizmetler 
Sınıfında,. 2 ' si Teknik Hizmetler Sınıfında ve l'i Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam 
edilmektedir. 

Ayrıca; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ataması yapılan 
ve 3 üncü soruda belirtilen unvanlarda çalışan personel bulunmamaktadır. 
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306.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, TRT'nin Pekin Bürosuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'in cevabı (7/8783) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 25.06.2009 

ıarrem ÎNCE 
Yalova Milletvekili 

24—25 Haziran 2009 tarihinde gazete ve televizyonlarda Cumhurbaşkanı Abdullah 
GtiPün Çin'e yaptığı ziyaret ile ilgili haberlerde Cumhurbaşkanı Gül'ün TRT-TÜRK 
kanalının Pekin Bürosu'nu ziyaret ettiğine ilişkin bilgiler yer almıştır. 

1- TRT'nin Pekin'de bürosu hangi tarihte açılmıştır? 
2- Bu büroda çalışan kaç TRT personeli vardır ve bu personel hangi tarihten itibaren 

Pekin'de görev yapmaktadır? 
3- Bu büroda görev yapan TRT personelinin unvanları nedir? 
4- Bu büro TRT'ye mi aittir yoksa TRT ile yaptığı 3 yıllık sözleşme'kârşlhğı 44 milyon 

TL alan One Haber Ajansı'na mı aittir? 
5- Bu büro One Haber Ajansı'na ait ise ve bu büroda çalışan personel de One Haber 

Ajansı'nın personeli ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu bilgi aktarılmış mıdır? 
6- Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı kimler tarafından niçin yanlış 

bilgilendirilmiştir? 
7- Bu büronun One Haber Ajansı'na ait olduğu bilindiği halde TRT bültenlerinde 

yayınlanan haberlerde bu bilgi niçin yer almamıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0358 24/07/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : a) 10.07.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14584 sayılı yazı. 

b) 23.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2724 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8783 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. . 

Bilgilerinize arz ederim. / 

Ek: İlgi (b) yazı I' mıientAiuNÇ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcy 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 /090-04-2724 23/ 7/ 2009 
Konu : 7/8783 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

tlgi : 14/07/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0358 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin vermiş olduğu 7/8783 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Kurumumuz teşkilat yapısında Pekin'de yurtdışı bürosu bulunmamaktadır. Ancak 
Pekin'de, sözleşme gereği; münhasıran TRT 'ye yapılan programlarda veya TRT tarafından 
yapılan programlarda kullanılmakta olan One Haber Ajansına ait büro bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

Dr7%n^KOÇ 
Genel Müdür V. 

- 1 1 1 2 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

307.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, TRT yöneticilerinin vefat eden bir personelin törenine 
katılmamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'in cevabı 
(7/8784) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARTNÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim .24.06.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

İzzet ALPASLAN 25 yıl boşunca TRT'de Baş Mühendis olarak başarıyla görev yapmış ve 
vefatının ardından 22.06.2009 tarihinde Ankara'da defoedilmiştir. TRT Genel Müdürlüğü 
önünde kendisine cenaze töreni düzenlenmesine rağmen Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden hiç kimse katılmamıştır. Yıllarca büyük emek ve özveriyle çalıştığı 
kurum yetkililerinden hiç kimsenin cenaze törenine katılmaması aileyi derinden 
sarsmıştır. 

1- TRT'de görevli olarak çalışırken vefat ettiği halde İzzet ALPASLAN'm uzun yıllar emek 
verdiği kurumundan hiçbir yetkilinin cenaze törenine katılmama gerekçesi nedir? 

Sayı 
Konu 

İlgi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

B.02.0.002/031/0359 
Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

a) 10.07.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14584 sayılı yazı. 
b) 23.07.2009 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-2706 sayılı yazı. 

24/07/2009 

Bakanlığıma intikal eden Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/8784 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım 
ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alman ilgi (b) 
cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: îlgi (b) yazı 

Bülent ARINÇ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı. 
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TÜRKIYE RADYO-TELEVÎZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı :B.02.2.TRT.0.61.00.00 /090.04-2706 ' 
Konu : 7/8784 sayılı Soru önergesi Cevabı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 14/07/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0359 sayılı yazı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün vermiş olduğu 7/8784 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

21 Haziran 2009 tarihinde vefat eden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Başmühendisi İzzet ALPASLAN'ın cenazesi 22 Haziran 2009 tarihinde TRT Genel 
Müdürlüğü binası önüne getirilmiş, Genel Müdürümüz Saym İbrahim ŞAHİN senelik izinde 
olduğundan cenaze töreninde, Genel Müdür Yardımcıları, Kurum personeli ve ailesi hazır 
bulunmuşlardır. 

Arz ederim. 
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308.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı Bülent Arınç 'in cevabı (7/8785) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 25.06.2009 

HulusVGüvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında İstihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 

- 1 1 1 5 -



TBMM B:112 4 . 8 . 2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.002/031/0360 24/07/2009 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.07.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-14584 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen 7/8785 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan 
cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Cevabi yazı 
Bülent ARINÇ 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı -.B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 090.04-2705 23/7/2009 
Konu : 7/8785 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : 14/07/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0360 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in vermiş olduğu 7/8785 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

2002-2009 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan personelden 
657 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi uyarınca Kurumumuza nakil yoluyla atanan personel 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Dr. Zeynel KOÇ 
GeneTMüdür V. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.1.BYE.0.71-908.01- 1297-4503 22/07/2009 
Konu: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi : Makamlarının 14.07.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0360 sayılı yazılan ve eki soru 
önergesi. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen 7/8785 esas 
numaralı yazılı soru önergesine, zatıalilerince verilecek cevapta yararlanılabilecek hususlar 
aşağıda sunulmuştur. 

• 2002-2009 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Genel 
Müdürlüğümüz merkez teşkilatına, 1 personelin naklen ataması yapılmıştır. 

• Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına naklen ataması yapılan personel 
Genel tdare Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmektedir. 

• Kurumumuzda istihdam edilen personel İletişim Fakültesi mezunu olup, Veri 
Hazırlama ve Kontrol işletmeni kadrosunda görev ifa etmektedir. 

Arz ederim. 

Salih MELEK 
Genel Müdür V. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.1.VGM.0.71.01.900-7266 1 0 7 3 8 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 14.07.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0360 sayılı yazınız. 

21/07/2009 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel tarafından tevcih edilen 7/8785 esas numaralı 
yazılı soru önergesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cevap ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

EK: 
- Soru önergesine verilen cevap 

Aydın SEÇKİN 
Genel Müdür V. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL TARAFINDAN TÜRKİYE 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.06.2009 TARİHİNDE VERİLEN 

7/8785 SAYILI SORU ÖNERGESİ İLE İLGİLİ 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVAPLARI 

1- 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda 
bulanan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlara 657 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran 
personel sayısı kaçtır? 

CEVAP: 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74.maddesine göre Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kadrolarına Diyanet İşleri Daire Başkanlığından 3 personel naklen atanmıştır. 
Naklen atamalar 2003 yılında 1,2005 yılında 1,2006 yılında 1 kişidir. 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 
hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

CEVAP :2- Diyanet İşleri Başkanlığından Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına 
naklen atamaları yapılan 3 personel de genel idare hizmetler sınıfındadır. 

3- Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire 
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 
personel sayısı kaçtır? 

CEVAP:3- Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına atanan 3 personelden birisi İstanbul 
II. Vakıflar Bölge Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmakta, diğer 2'si ise memur 
olarak çalışmaktadır. 
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T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı :A.01.1.RTÜ.0.02.01.929/ 22.07.^009 « , 0 9 9 2 4 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Bülent ARINÇ) 

İlgi: 14.07.2009 tarih ve 360 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından tevcih edilen ve ilgi yazınız ekinde 
Üst Kurulumuza gönderilen 7/8785 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler 
aşağıda belirtilmiştir. 

1) Üst Kurulumuza 2002-2009 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığından, 3984 
sayılı Kanunun 15 inci, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve 
Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma ve Uzman Yardımcılarının Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Personel 
Yönetmeliğinin 41,54 ve 64 üncü maddeleri uyarınca, Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan 
1 personelin 14.11.2007 tarihinde Uzman Yardımcısı olarak, Diyanet îşleri Başkanlığında 
şoför olarak görev yapmakta iken Üst Kurulumuza naklen atanma talebinde bulunan ve Üst 
Kurulun şoför ihtiyacım karşılamak amacıyla açmış olduğu sınavda başarılı olan bir 
personelin ise anılan Kanunun 15. maddesi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurul Personel 
Yönetmeliğinin 57 ve 64 üncü maddeleri uyarınca, 27.07.2005 tarihinde şoför olarak naklen 
ataması yapılmıştır. 

2-3) Söz konusu 2 personelde Genel idare Hizmetler Sınıfında istihdam edilmekte olup, 
bu personelden 1 'i Uzman Yardımcısı kadrosunda görev yapmaktadır 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

«•V : B.02.1.AA 21/101-4115 
Konu : Soru önergesi 

16.07.2009 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Bülent ARINÇ) 

ilgi: 14.07.2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0360 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL tarafından Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığına (Sn. Bülent ARINÇ) tevcih edilen 7/8785 esas numaralı yazılı soru Önergesi 
ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Eki - Yazı 
Tahsin AKTI 

Genel Müdür V. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8785 esas numaralı yazılı soru 
önergesine verilecek yanıta esas teşkil edebilecek bilgiler; 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunanlardan, 2002 - 2009 yıllan arasında Genel 
Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına nakil yaptıran personel mevcut değildir. 
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309.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nın cevabı 
(7/8792) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Saym Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.06.2009 

lykinarrem İNCE 
.•""Yalova Milletvekili 

1- İstanbul Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışma yeri halen 
vazife yapmakta olan Kaymakam Ferhat ÇAĞLAR zamanında kiralama yöntemi ile 
değiştirilmiş midir? 

2- Bu yer değiştirme esnasında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Çukur çeşme cad. 
No:23/l adresindeki kiralanan işyerinden sahiplerine ait demirbaşlar bir tutanak 
karşılığında tespit edilmiş midir? Tutanak tespitini yapanlar Vakıf mütevelli heyetinin 
hangi üyeleridir? Gerçekte bu kadar malzeme teslim alınmış mıdır? 

3- Tespit edilen demirbaşlar hususunda vakıf mütevelli heyeti, bu üyeler tarafından 
bilgilendirilmiş inidir? Bilgilendirme yapan ve demirbaşların rakamsal değerini 
hesaplayan üyeler rakamı yüksek mi göstermişlerdir? Vakıf Mütevelli Heyeti 
tarafından tespit edilen demirbaş malzemelerin ödemesi Kaymakam tarafından iki 
taksitte mi yapılmıştır? Bu işlemlerin doğruluğunun tespiti halinde, olmayan ya da 
değerlerinin üzerinde fiyat belirleyen vakıf mütevelli heyet üyeleri ve Kaymakam 
hakkında soruşturma açılacak mıdır? 

4- Teftiş yapan mülkiye müfettişleri ve Vakıflar bölge müdürlüğü müfettişleri ihmalde 
bulunup teftiş dönemlerinde vakfın kasasına bakmadıkları yönündeki iddialar doğru 
mudur? Eğer pratikte bakmamış teorikte işlem yapmışlarsa bu nasıl teftiştir? 

5- Bu konuların geçtiği tarihte Vakıf Müdürü olarak görev yapan Aydm MERT'İN bu 
işlere karsı çıktığı ve kayıtsız bağışa imkan sağlayan Kaymakam ve Sorumlu 
mütevelli heyeti üyelerini dinlemeyerek söz konusu kayıtsız bağış yapmaya zorlanan 
işyeri sahiplerinin hiç olmasa diğer bağışlarının kayıt altına alınmasını sağlamışmıdır? 
Kayıtlı bağış yapmaları hususunda Vakıf Müdürü Aydın MERT Tarafından uyarılan 
işyerinin mülk sahibinin sonraki, bir ya da iki bağışlarını Hükümet konağında faaliyet 
gösteren ve hükümet konağının eksikleri ile ilgilenen derneğe kayıtlı olarak 
bağışladığı doğrumudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006- 1823 2 7 / 0 7 / 2 0 0 9 

KONU : Soru önergesi 7/8792 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 10.07.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-14584 sayılı yazısı. 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 22.07.2009 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65/292-U074 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8792 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

^ Hayati YAZICI Ek: tlgi (b) yazı ve eki V J Hayati 
Devlet Bakam 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı : B.02.l.SYD.0.65/ 292 - 11074 22/07/2009 
Konu : Soru Önergesi 7/8792 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

İlgi: 16/07/2009 tarihli ve B.02.0.006-1754 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin Bakanlığınıza tevcih ettiği 7/8792 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. • . 

^-iLiz/YILDDöM 
EK: Soru Önergesi Cevap G ' n e l >Td ü r 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

TARİH : 24. 7. 2009 
SAYI : 1823 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/8792 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bilindiği üzere 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ye 
Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü iş ve işlemler mali yönden Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve idari yönden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
müfettişlerince denetlenmektedir. 

Gaziosmanpaşa SYDV tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu'ndan talep edilen yazılı açıklama 20.07.2009 tarih ve 
10698 sayılı yazı ile tarafımıza ulaşmış olup; anılan vakıfla ilgili olarak 07.04.2009 tarihinde 
biri Başmüfettiş olmak Üzere iki müfettişin görevlendirildiği ve çalışmalarının devam ettiği 
bildirilerek soru önergesinde yer alan soruların bu aşamada cevaplandırılmasının mümkün 
olmadığı belirtilmiştir. 

Soru önergesinde yer alan dördüncü maddeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'dan talep edilen yazılı açıklama 17.07.2009 tarih ve 2952 sayılı yazı ile tarafımıza 
ulaşmış olup; Devlet Bakanlığı'nın30.05.1991 tarih ve 22 sayılı Genelgesi gereğince, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bütün işlem ve hesaplarının teftiş, denetim ve 
incelemesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapıldığı belirtilmektedir. 3628 
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kapsamındaki 
konular ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki 
Kanun kapsamına giren konularla ilgili soruşturmalar İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş 
Kurulu Başkanlığı mülkiye müfettişleri tarafından yapılmaktadır. 
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310.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/8807) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 29.06.2009 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun 74'üncü maddesi l ' inc i fıkrasında 

"Memur lar ın bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları it ibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür " deni lerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları İtibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği bel ir t i lmektedir. 
Bu bağlamda; 

1 . 2002-2009 yılları arasında ve yıllar İtibariyle Diyanet işleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 
sayısı kaçtır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel İdare 
hizmetleri sınıfında ist ihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 
personel sayısı kaçtır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.004/01303 
Konu : 2 4 / 0 7 / 2 0 0 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : 01.06.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8058-13364/28986 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait 7/8807 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak, Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarına 2002-2009 yılları arasında 657 sayılı Kanunun 
74'üncü maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığından naklen personel alımı yapılmamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehflfıet AYDIN 
Devlet Bakanı 
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311.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarımsal üretimde kullanılan elektrikten alınan 
vergilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8827) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.06.2009 

Erkan AKÇAY 
MHP Manisa Milletvekili 

1- Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal üretim amaçlı tüketilen elektrikteki vergi 
oranı nedir? 

2- Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 1'e 
indirilmesi çiftçilerimizin üretim maliyetini oldukça düşürecektir. Buna yönelik 
bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir idaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82/8211-885 „ (l ft„ - M n 
KONU : Yazılı Soru önergesi 3 ü. 07.2U0 y *0 7 2 6 8 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-145 84 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8827 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Avrupa Birliği'nde, tarımsal amaçlı tüketilen elektrik, ticari kullanım olarak kabul 
edilerek, elektriğin vergilendirilmesine ilişkin minimum vergi tutarları belirlenmiştir. Üye 
ülkeler minimum tutarların altında başka bir tutar belirleyemeyip bu tutarların üstünde 
vergilendirme yapabilmektedirler. 

1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla lMWh için, Danimarka'da 91,82 Euro özel tüketim 
vergisi ve % 25 katma değer vergisi alınmakta olup Danimarka, en yüksek vergi tutarlarını 
uygulayan ülke konumundadır. İrlanda'da ise lMWh için 0,50 Euro özel tüketim vergisi ve % 
13,50 katma değer vergisi alınmakta olup en düşük vergi tutarlarını uygulayan ülke 
durumundadır. 

Ülkemizde elektrik tüketiminden özel tüketim vergisi alınmamakta olup, elektrik 
tüketiminden alınan katma değer vergisi oranı % 18'dir. Katma değer vergisi oranları, Katma 
Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenmektedir. 

Dolayısıyla, KDV oranlarında düzenleme yapılması Bakanlar Kurulunun yetkisinde 
olup, Bakanlığımızda bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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312.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve 
faizine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/8832) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.06.2009 

^. /H^-v^ 
Erkan AKÇAY 

MHP Manisa Milletvekili 
1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkındaki kanuna göre 

uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi oranlarını düşürmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MALtYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.07.1.GtB.0.82/8211-887 3 0 07 2009*0 72f iK« 
KONU : Yazılı Soru Önergesi ' ' U 5 ° 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10/07/2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14584 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/8832 esas no.lu 

yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi 

uyarınca uygulanan gecikme zammı, kanunların öngördüğü sürelerde tahakkuk eden bir 
amme alacağının ödeme süresi içerisinde ödenmemesi halinde hesap edilerek tahsil olunan bir 
bedel olup, kamu alacaklarının zamanında Hazineye intikal etmemesinin mali müeyyidesidir. 

Bu nedenle, vergilerin süresinde ödenmesini sağlamaya yönelik olan bu müeyyidenin 
ödememeyi caydıncı oranda olması önem arzetmekte olup, mali piyasalarda geçerli faizlerin 
yükseldiği dönemlerde, bazı mükelleflerin vergilerini zamanında ödeme yerine bu piyasada 
değerlendirmeye yöneldikleri, bunun ise vergi tahsilatında yavaşlamaya yol açtığı 
gözlemlenmiştir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde 
düzenlenmiş olan gecikme zammı oranı, bu hususlar göz önünde bulundurularak tespit 
edilmektedir. Mali piyasalarda geçerli olan faiz hadlerindeki azalma dikkate alınarak % 3 
olarak uygulanan gecikme zammı oranı 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
21.04.2006 tarihinden itibaren % 2,5'a indirilmiştir. Gecikme faizi ise, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 112 nci maddesi uyarınca 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı 
oranında uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede, mali piyasalarda geçerli faizlerdeki harekete göre gecikme zammı 
oranının tekrar gözden geçirileceği ve gecikme zammı oranının değişmesi halinde gecikme 
faizinin de aynı oranda olacağı tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I\JL* LA^Vİ LV/VN b 

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
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313.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, reel sektörün kredilendirilmesine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8845) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26.06.2009 

<£• 
Erkan AKÇAY 

Manisa Milletvekili 
1- KOSGEB kredilerinde ve diğer kredilerde bankaların kanunla düzenlenen sicil 

affını dikkate almamaları nedeniyle krediye erişimde sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? 

2- KOBİ'lere kredi sağlamak amacıyla cansuyu diye nitelendirdiğiniz proje 
kapsamında kaç KOBİ'ye kredi sağlamayı düşünüyordunuz? Cansuyu 
kredisine kaç KOBİ başvurmuştur? Bunlardan kaçına ne kadar kredi 
sağlanmıştır? 

3- Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak KOBİ sayısı ne olacaktır? Buna yönelik 
bir çalışmanız var mıdır? 

4- Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak KOBl'lerden ne gibi şartlar 
istenmektedir? Bankalarla borç ilişkisi hangi konumda olan KOBl'ler, bu 
yasadan yararlanacaktır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
^%m r Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 622-01- /419 23/ 07/ 2009 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 10.07.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8845-14661/31609 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın "Reel sektörün kredilendirilmesl" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8845) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 

Ek: önerge cevabı Nihat şfecÜ] 
Bakan 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru-1) KOSGEB kredilerinde ve diğer kredilerde bankaların kanunla düzenlenen sicil 
affını dikkate almamaları nedeniyle krediye erişimde sorunlar ortaya çıkmaktadır.Bu 
sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz.? 

Cevap 1- )28.01.2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5834 sayılı Kanun uyarınca Merkez Bankası neznindeki negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi 
kartları, karşılıksız çekler ve protestolu senetler kütüğünde yer alan ve ödenmesi gereken 
tarih 27.01.2009 ve öncesi olan kayıtlardan ödenmiş olanların hemen silinmiş, ödenmemiş 
olanları ise borcun en geç 28.07.2009 tarihi bitimine kadar ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması durumunda, borcun tamamen ödenmesini takiben, ödemenin bankalarca 
Merkez Bankası'na bildirildiği tarihte yazılı müracaata gerek olmaksızın silinmektedir. 

Anılan Kanun uyarınca Merkez Bankası nezdindeki kayıtların silinmesinden sonra, 
bankalarca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş 
kayıtların dikkate alınmayacağının belirtilmiş olması nedeniyle, bankaların söz konusu 
silinmiş kayıtları gerekçe göstererek çek karnesi ve kredi başvurularını reddetmeleri haksız 
fiil oluşturacak ve Kanun'a aykırı olacaktır. Bununla birlikte, Borçlar Kanunu'nun sözleşme 
serbestisi hükümleri çerçevesinde, bir kredi talebinin değerlendirilmesi aşamasında kredi 
politikaları ve risk yönetimi açısından hangi kriterlerin kullanılacağı ve bu kriterlere bağlı 
olarak kredi talebinin karşılanıp karşılanmayacağı karan başvuruda bulunulan bankanın kendi 
yetkisinde bulunmaktadır. 

Kamuoyunda "sicil affı" olarak bilinen ve 5834 sayılı Kanunun uygulanması 
sürecinde sorun yaşanmaması amacıyla Bankalar Birliği'nin davetiyle; Bakanlığımız, Merkez 
Bankası, Bankalar Birliği ve ülkemizde faaliyette bulunan bankaların • yetkilileri ile 
06.02.2009 tarihinde toplantı yapılmış ve toplantıda bankaların anılan Kanun hükmü 
doğrultusunda silinmiş kayıtlan dikkate almamaları hususunda mutabakata varılmış ve alınan 
kararlar kamuoyuna duyurulmuştur. 

Diğer taraftan, Merkez Bankası tarafından karşılıksız çek, negatif nitelikli ferdi kredi 
ve kredi kartları, protestolu senetler, kredi limit ve risk bilgilerine ilişkin verilerle ilgili olarak 
yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulması kaydıyla gerçek ve tüzel kişilerin sadece 
kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır. 
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Soru 2-) KOBİ'lere kredi sağlamak amacıyla cansuyu diye nitelendirdiğiniz proje 
kapsamında kaç KOBÎ'ye kredi sağlamayı düşünüyordunuz? Cansuyu kredisine kaç 
KOBİ başvurmuştur? Bunlardan kaçma ne kadar kredi sağlanmıştır? 

Cevap 2-) 

KOSGEB KOBİ FİNANSMAN DESTEK KREDİLERİ 
(17.07.2009 itibariyle hazırlanmıştır) 

KREDİ 

1000+1000 KOBİ 
MAKİNE TEÇ. 
DESTEK KREDİSİ 
(09.06.2008-
31.12.2008) 

İMALATÇI ESNAF 
DESTEK KREDİSİ 
(19.08.2008-
31.01.2009) 

İHRACAT 2008 
DESTEK KREDİSİ 
(12.09.2008-
31.01.2009) 

İSTİHDAM ENDEKSLİ 
CANSUYU KREDİSİ 
(26.11.2008-
15.05.2009) 

KOBİ İHRACAT 
FİNANSMAN DESTEK 
KREDİSİ (27.02.2009-
DEVAM EDİYOR) 

TOPLAM 

Başvuru 
Sayısı 

4.489 

6.514 

4.162 

20.545 

7.152 

42.862 

Kredi Tutarı 
(TL) 

1.090.142.251 

164.764.000 

605.382.900 

959.014.688 

1.849.903.770 

4.669.207.609 

KOSGEB 
Tarafından 
Onaylanan 
İşletme 
Adedi 

941 

5.108 

3.191 

12.424 

4.944 

26.606 

Onaylanan Kredi 
TutanJTL) 

224.743.123 

129.242.000 

465.187.500 

618.402.424 

1.263.076.579 

2.700.651.626 

Onaylanan Muhtemel 
Fal* (TL) 

41.237.270 

23.498.545 

12.201.959 

88.343.203 

29.841.624 

195.122.603 

Not: ihracat 2009 Kredileri ile ilgili rakamlar, süreç devam ettiği için nihai rakamlar değildir. 
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Soru 3-Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak KOBt sayısı ne olacaktır? Buna yönelik 
bir çalışmanız var mıdır ? 

Cevap -3 Hazine tarafından Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye sağlanan desteğin 1 Milyon TL 
olması ve bu kapsamda sağlanacak kredilere ait toplam kredi riskinin 10 Milyar TL'yi 
aşamayacağı öngörüsü ile; 

Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak KOBİ'lerin ortalama 500.000 TL kredi 
kullanacağı, sağlanan 10 Milyar TL kaynakla 20.000 civarında KOBİ'nin bu finansmandan 
yararlanacağı, ayrıca kredi vadesinin 4 yıldan az olan kredilerde sağlanacak limit boşalması 
ve kapanan krediler yerine yeni kredi kullandınmlan ile bu sayının 40 bini bulacağı 
hesaplanmaktadır. 

Soru 4-)Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak KOBİ'lerden ne gibi şartlar 
istenmektedir? Bankalarla borç ilişkisi hangi konumda olan KOBİ'ler, bu yasadan 
yararlanacaktır. ? 

Cevap 4- Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacak işletmelerin 
• 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

KOBÎ tanımına uygun olması, 

• Başvuru tarihinde en az iki bilanço dönemini tamamlaması, faaliyette olması ve iflas, 

fesih iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması, 

• 30/06/2008 tarihi veya başvuru tarihi itibariyle işletmelerin vergi ve Sosyal Güvenlik 

Kuruluşlarına borcu olmaması, 

• 30/06/2008 tarihinden önce faaliyete geçmiş bir işletmenin bu tarihten önceki iki yıl 

içinde kredi değerliliğini kaybedecek şekilde hakkında gerçek ya da tüzel üçüncü 

kişiler tarafından icrai işlemlere dayalı kanuni takip altında olmaması 

şartlan aranacaktır. 
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314.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün 'ün cevabı (7/8846) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIM 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 29.06.2009 

Huldfei Güvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l ' inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet işleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 OBHİ00000622-01-/418 23/07/2009 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 10.07.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8846-14690/31660 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in "Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan 

personele" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8846) esas nolu yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: önerge cevabı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR 

Soru 1-) 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74.maddesi uyarınca nakil 
yaptıran personel sayısı kaçtır ? 

Cevap 1- 2002-2009 yıllan arasında Diyanet işleri Başkanlığı kadrosunda bulunan 
personelden Bakanlığımız Taşra Teşkilatı emrine 657 sayılı Kanunun 74. maddesine göre; 

2003 yılında - 1 adet, 
2004 yılında- 3 adet, 
2005 yılında- 2 adet, 
2007 yılında- 1 adet personel olmak üzere toplam 7 adet personel atanmış olup, 

Merkez Teşkilatına atama yapılmamıştır. 

Soru 2-) Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız 
merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran 
personelin kaçı genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir.? 

Cevap 2- Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan naklen atanan personelden 6 adeti 
Genel İdari Hizmetler Sınıfında, 1 adeti ise Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam 
edilmektedir. 

Soru-3-) Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir,müşavir yardımcısı,daire 
başkanı,daire başkan yardımcısı, mUdur,mUdUr yardımcısı,uzman, uzman yardımcısı 
Unvanlarında çalışan personel sayısı kaçtır ? 

Cevap 3- Söz konusu personelden, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile 
Bakanlığımıza Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlarda Müşavir, Müşavir Yardımcısı, Daire 
Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı 
unvanlarında çalışan personel bulunmamaktadır. 
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315.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'in cevabı (7/8857) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Zafer Çağlayan tarafından yazdı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 26.06.2009 

Hulu 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet işleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 -506 2 0.07.200 9 * 2 6 1 4 6 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 10/07/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8857-14604/31544 sayılı yazılan. 
îlgi'de kayıtlı yazılan eki Adana Milletvekili Sn. Hulusi GÜVEL tarafından verilen 7/8857 

sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. — 

EKLER: 1- Cevap yazısı Zafer ÇAĞLAYAN 
Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Sn. Hulusi GÜVEL tarafından verilen 7/8857 sayılı yazılı soru önergesine 
ilişkin sorular ve cevaplar 

SORU: 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında "Memurlann 
bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden 
veya derece yükselmesi suretiyle, bulunduklan sınıftan veya öğrenim durumlan itibariyle 
girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek bulunduklan sınıftan veya 
öğrenim durumlan itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin ancak kurum 
muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1.2002-2009 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda 
bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve 
kuruluşlara 657 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel sayısı kaçtır? 

2.Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare hizmetleri 
sınıfında istihdam edilmektedir? 

3.Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 
kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkam, daire başkan yardımcısı, müdür, 
müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan personel sayısı kaçtır? 

CEVAP: 

1-Bakanlığıma bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı ile anılan Müsteşarlığın bağlı kuruluşları 
olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve İhracatı Geliştirme ve Etüd 
Merkezlinde, 2002-2009 yıllan arasında Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 
bulunmamaktadır. 
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316.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'in cevabı (7/8858) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 25.06.2009 

HulıtfGüVel ~~"0"* 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn. Dr. Cevdet YILMAZ) 

Say, :B.02.0.011/0483 22/7/2009 
Konu: Soru önergesi 7/8858 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 10.07.2009 tarih ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8858-14614/31560 sayılı yazısı. 
tlgi yazıda, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 

7/8858 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 

Soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesine ilişkin cevap 
Dr. Cevdet YILMAZ 

Devlet Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL TARAFINDAN 
BAKANLIĞIMIZA TEVCİH EDİLEN 7/8858 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE CEVABEN 

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından alınan yazıda; 

Soru 1: 2002-2009 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca 
nakil yaptıran personel sayısı kaçtır? 

Cevap - 1 : Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığında, 2002-2009 yıllan arasında Diyanet 
İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 74. maddesi uyarınca 2003 yılında nakli yapılan (1) personel bulunmaktadır. 

Soru 2: Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 
hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

Cevap - 2 : Diyanet İşleri Başkanlığından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, naklen 
atanan (1) personel Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
kadrosunda istihdam edilmektedir. 

Soru 3: Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 
personel sayısı kaçtır? 
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Cevap - 3 : Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına 
naklen atanıp, Müşavir, Müşavir Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, 
Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı unvanlarında çalışan personel 
bulunmadığı, 

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alınan yazıda; 

Soru 1: 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca 
nakil yaptıran personel sayısı kaçtır? 

Cevap -1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 ncü maddesine istinaden 2002 - 2009 
yıllan arasında Diyanet İşleri Başkanlığından Teşkilatımıza naklen atanan personel 
bulunmadığı, 

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan yazıda; 

Soru 1: 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca 
nakil yaptıran personel sayısı kaçtır? 

Cevap -1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 ncü maddesine istinaden 2002 - 2009 
yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığından Teşkilatımıza naklen atanan personel 
bulunmadığı, 

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından alınan yazıda; 

Soru 1: 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca 
nakil yaptıran personel sayısı kaçtır? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 ncü maddesine istinaden 2002 - 2009 yıllan 
arasında Diyanet İşleri Başkanlığından Teşkilatımıza naklen atanan personel bulunmadığı, 

belirtilmektedir. 
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317.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 25.06.2009 

* i r V ^ 
Hulu^Güvel 

Adana Milletvekili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74'üncü maddesi l'inci fıkrasında 

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak 

dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim 

durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür" denilerek 

bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya 

nakillerinin ancak kurum muvafakati ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 
Bu bağlamda; 

1. 2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrosunda bulunan personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza bağlı 

kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 74'üncü maddesi uyarınca nakil yaptıran personel 

sayısı kaçtır? 

2. Diyanet işleri Başkanlığı kadrosundan Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile 

Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara nakil yaptıran personelden kaçı genel idare 

hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir? 

3. Söz konusu personelden Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığınıza 

bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir, müşavir yardımcısı, daire başkanı, daire başkan 

yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı unvanlarında çalışan 

personel sayısı kaçtır? 
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T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/476 21.07.2009 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 10.07.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8859-14615/31561 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sn. Hulusi GÜVEL'in tarafima tevcih ettiği Diyanet İşleri 
Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin, (7/8859) esas numaralı yazılı soru önergesine 
verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek-1 yazı 

<£& ÇİÇE1 
Devlet Bakanı ie 

Başbakan Yardımcısı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 
TARAFIMA TEVCİH ETTİĞİ 

7/8859 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan personelden 
Bakanlığıma, bağlı kurum ve kuruluşlara 657 sayılı kanunun 
74'üncü maddesine göre herhangi bir atama yapılmamıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 3 

112 NCI BİRLEŞİM 
4 AĞUSTOS 2009 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçtüzüğün 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince 

Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 4/8/2009 tarihinde toplanması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığı için başvuruların, 30/7/2009 ilâ 3/8/2009 günü 
saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına yapılması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dahil 17 üyeden kurulması ve görev 
yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 Başkanvekili, 5 Kâtip Üye, 3 İdare Amiri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 Başkanvekili, 1 Kâtip Üye, 1 İdare Amiri; Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubuna 1 Başkanvekili, 1 Kâtip Üye; Demokratik Toplum Partisi Grubuna 1 İdare Amiri 
şeklinde olması, 

TBMM Başkanı seçiminin 1 inci ve 2 nci turlarının 4/8/2009 tarihli birleşimde, 2 nci turda 
Başkanın seçilememesi durumunda seçimin 3 üncü ve 4 üncü turlarının 5/8/2009 tarihli birleşim
de yapılması, 

TBMM Başkanı seçiminin tamamlanmasından sonra Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de 
seçiminin yapılması, 

Bu birleşimlerde çalışma süreleri dolduğu takdirde çalışma sürelerinin seçim ve oylamaların 
tamamlanmasına kadar uzatılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 25.6.2009 tarihli 110 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
112 NCİ BİRLEŞİM 4 AĞUSTOS 2009 SALI SAAT: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi. 
2.- Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirleri Seçimi. 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R IŞLER 
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