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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, Amasya Protokolünün kabulünün 85 inci yıldönümüne, 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Irak'ta çalışan Türk şoförlerin can güvenliklerinin sağlan

masına; İzmir Limanında fizikî yetersizlikten kaynaklanan sıkışıklığın yarattığı sorunlara, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan yetiştiricilerinin 

sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü cevap verdi. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün (3/222, 3/224) (S. Sayıları: 499, 501), 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün (3/223) (S. Sayısı: 500), 
Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın (3/225) (S. Sayısı: 502), 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın (3/230) (S. Sayısı: 503), 
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün (3/231) (S. Sayısı: 504), 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in (3/244) (S.Sayısı: 505), 
Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in (3/245) (S. Sayısı: 506), 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in (3/247) (S. Sayısı: 507), 
Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun (3/248) (S. Sayısı: 539), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporlann kesinleşeceği açıklandı. 

Yargı kararıyla görevine iade edilen bir bürokratın görevden alınmasını sağlayan müşterek 
kararnamelerde imzası bulunan Devlet eski Bakanları Nafiz Kurt ve Eyüp Aşık haklarında Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu öninceleme raporunun, 

Görev için yeterli hizmet süreleri bulunmadığı halde atanan Emlak Bankası A.Ş. genel müdür 
yardımcılarıyla ilgili olarak, atamalarda imzası bulunan Devlet eski Bakanı Refaiddin Şahin hak
kında Başbakanlık müfettişi koordinesinde oluşturulan bir komisyon tarafından düzenlenen 
raporun, 

Başbakanlıkça TBMM Başkanlığına intikal ettirildiğine; Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre, Meclis soruşturması açılmasının, TBMM üye tamsayısının en az onda Tinin vereceği öner
geyle istenilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, Başkanlığın, söz konusu dosyayla ilgili olarak 
Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce 
yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyaların mil
letvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Plan ve Bütçe, 
Dilekçe, 
Komisyonları Geçici Başkanlıklarının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyeliğe Mar

din Milletvekili Muharrem Doğan seçildi. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

5 inci sırasında bulunan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/834) (S. Sayısı: 647), 

6 ncı sırasında bulunan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin (1/846) (S. Sayısı: 646), 

7 nci sırasında bulunan, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/557) (S. 
Sayısı: 632), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından; 

Ertelendi. 
2 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret An

laşmasının (1/826) (S.Sayısı: 658), 
3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 

Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İliş
kin Anlaşmanın (1/794) (S.Sayısı: 659), 

4 üncü sırasında bulunan, Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan 
Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Söz
leşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV Protokollerin (1/845) (S.Sayısı: 660), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının görüşmeleri tamamlanarak 
elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 

26 Ekim 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.30'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğulları 
Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 10 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

22 Ekim 2004 Cuma 
Tasarı 

1. - İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanun 
Tasarısı (1/899) (Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

Teklifler 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; Memur

lar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/321) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

2. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/322) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

Raporlar 
1. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon 
Raporu (3/249) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

2. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/250) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

3. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/251) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

4. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/259) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

5. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/260) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

6. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/261) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

7. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/268) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜN
DEME) 

8. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyon Raporu (3/269) (S. Sayısı: 517) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

9. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyon Raporu (3/270) (S. Sayısı: 518) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

10. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komis
yon Raporu (3/271) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 
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11.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon 
Raporu (3/272) (S. Sayısı: 520) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

12. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/273) (S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

13. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporları (3/274) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

14. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/276) (S. Sayısı: 523) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

15. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/277) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

16. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/278) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

17. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/279) (S. Sayısı: 526) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/280) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

19. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/281) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

20. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/282) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 22.10.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 

Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.10.2004) 

2. - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Özelleştirme İdaresinin Erdemir'deki hissesine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 
2. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, özürlülerin istihdam sorunlarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 
3. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlanmasına 

ve elektriğe uygulanan KDV'ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.10.2004) 

4. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, çiftçilerimizin ekonomik sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

5. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, pamuk primi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 
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6. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Mazı Dağı mevkiinde SHÇEK'e tahsis 
edilen binaların tamamlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 8.10.2004) 

7. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir 
binanın satış ihalesine ve ihaleyi kazanan gruba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3802) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 3004 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

9. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, bazı il ve ilçelerde tarımsal amaçlı arazi 
satın alan yabancılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3804) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

10. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli Büyükorhan İlçesindeki Cumhuriyet 
Meydanı yol düzenleme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı som önergesi 
(7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

11 . - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Meke Gölünün doğal yapısını korumak amacıyla 
yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 8.10.2004) 

12. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, orman niteliğini kaybeden alanlara ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

13. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Elmah Avlan Gölü'nün yeniden canlan
dırılması çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

14. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Vakıfbank'ın Millî Eğitim Bakanlığının kul
lanımına verdiği otomobillere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

15. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Milet'teki tarihi eserlerin korunmasına 
yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı 
soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

16. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa İlindeki Güneydoğu Anadolu 
İhracatçılar Birliği irtibat bürosunun kapatılma nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad 
TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

17. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanhurfa-Akçakale Gümrük Kapısının 
1. sınıf olabilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı 
soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

18. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, TRT'nin yeni yayın dönemi programlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

19. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin 2003-2004 sezonunda Al
manya ve İspanya futbol ligi maçlarını yayınlama anlaşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir 
ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

20. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT çalışanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

21. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin logo ve kanal kimliklerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

22. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir Ovası Yeraltı Sulama Projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.10.2004) 

23. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, İSKEN Sugözü Termik Santraline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 
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24. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Zeki Müren'in, yeni nesillere tanıtılmasına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

25. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun'da eski öğretmenevi binasının "Kent 
Müzesi" yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

26. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bir İngilizce ders kitabında yer alan Atatürk 
hakkındaki ifadeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.10.2004) 

27. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Cihanbeyli-Kandil Kasabasına lise açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

28. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, ücretsiz ders kitabı dağıtımı ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2004) 

29. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ve 
yapılacak atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.9.2004) 

30. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, çiftçilerin satın alma gücüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

31 . - Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Ege Bölgesindeki zeytin ağaçlarını tehdit eden ver-
ticillum hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

32. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

33. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, çiftçilere destekleme primi ödemelerinin kolaylaş
tırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

34. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, çiftçilerin kalkındırılmasına yönelik projelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

35. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'da "damızlık sığır yetiştiriciliği" projesinin 
ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

36. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Pozantı-Uhıkışla otoyolunun ne zaman bitirile
ceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

37. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İli Gemlik İlçesinde balıkçı limanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 8.10.2004) 

38. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde Samsun İl 
Telekom Müdürlüğünden il dışında görevlere atanan personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

39. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖCıÜT'ün, Ankara'da son zamanlarda meydana gelen hayvan 
hırsızlığı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 7.10.2004) 

40. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK ödemelerinin usul ve esasları ile kurumun 
ödemelerden kaynaklanan zararlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

41. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Et ve Balık Kurumuna ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

42. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, yatırım teşviki uygulamasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 

43. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, kanser riski yüksek bölgelerdeki sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2004) 
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No. : 11 
25 Ekim 2004 Pazartesi 

Tasarılar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kal

kınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/900) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004) 

2. - Seferberlik ve Savaş Hali Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
(1/901) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004) 

3. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/902) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.10.2004) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 
Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/903) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004) 

5. - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/904) (Adalet ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004) 

6. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/905) (Adalet 
ve Avrupa Birliği Uyum ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve İçişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/906) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/907) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

9. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/908) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

10. - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakan
lığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/909) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

11.-9 Mayıs 1990 Tarihli Uluslararası Demir Yolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (CODİF) 'ye 
Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/910) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet ve Dışişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

12. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
(1/911) (Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

13. - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı "TİKA" ile Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/912) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.10.2004) 
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14. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/913) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

15. - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/914) (Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

16. - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/915) 
(İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

Teklif 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in; Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi (2/323) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

Tezkere 
1. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/691) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara Ulus'taki bir tarihi binaya iliş

kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1306) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Korkuteli İlçesinin mezbaha 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2004) 

3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya-Tırılar Köyünün su 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2004) 

4. - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan vatan
daşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

5. - Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.9.2004) 

6. - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.10.2004) 

7. - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.10.2004) 

8. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.10.2004) 
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9. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.10.2004) 

10. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak is
teyen kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

11. - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

12. - İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.10.2004) 

13. - izmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 
ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, VIP salonları ile ilgili yeni düzenlemelere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 
2. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Ankara-Konya arası demiryolu projesine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/3840 ) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 
3. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Alsancak Limanının ulaşım, yedek parça ve tek

nik personel sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.10.2004) 

4. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, İmar Bankası aracılığıyla hazine bonosu alan 
vatandaşlann mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2004) 

5. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Mudanya Mütarekesi'nin ulusal düzeyde kutlan
masına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2004) 

6. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Aydın-Didim-Karakuyu mevkiinde bazı 
arazilerin Toplu Konut İdaresine devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3844) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yurtdışında çalışan işçilerimizin oy kullanma hak
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

8. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, belediyelere yapılan ayni ve nakdi yardımlara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

9. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonuna aktarılan paraların kaynağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3847) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Emlak Bankasının bankacılık faaliyeti 
dışında kalan malvarlığının devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.10.2004) 

11.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, eski görevleri nedeniyle makam aracı ve şoför tah
sis edilen siyasetçi ve bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.10.2004) 
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12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Avrupa Müzesi Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

13. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.10.2004) 

14. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Yenikapı Mevlevihanesinin kundaklanmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2004) 

15. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'da yapımı devam eden FORMULA-1 pis
tine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ulusal Güvenlik Belgesi almadan yayın lisansı ve 
izni verilen kuruluşlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı som önergesi (7/3854) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

17. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay'da bulunan bir kilisenin bakım ihtiyacı ile 
tanıtım fonundan Hatay'a pay ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) 
yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

18. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, halkevleriyle ilgili hazırlandığı iddia edilen 
rapora ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

19. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.10.2004) 

20. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Film Festivalinde yaşanan organizasyon 
sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2004) 

21. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay'da bulunan bir kilisenin mevcut eksiklik
lerinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

22. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki Uludağ İlköğretim Okuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

23. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Bakanlığa bağlı sağlık eğitim merkezlerinin 
Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

24. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, bazı makam araçlarına ve plakalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

25. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu per
soneli ile ilgili uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

26. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme ve Karaburun'daki balık çiftliklerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.10.2004) 

27. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Orkinos Balığı Besi Çiftliklerinin kota miktarlarına 
ve yem ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.10.2004) 
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28. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, "Göletlerin Balıkçılığa Açılması" Projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.10.2004) 

29. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, tarım sektöründeki gerilemeye ve çift
çilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

30. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hububatta sertifikalı tohumluk kullanım 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.10.2004) 

3 1 . - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Manavgat suyu ile Konya ve Karaman Ovalarının 
sulanması projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.10.2004) 

32. - Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda üretim ve is
tihdamın artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

33. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Gazipaşa Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

34. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Firmasıyla ilgili bazı iddialara ve 
denetim görevini yapmayan kamu görevlilerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) 
yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

35. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara-Beypazarı-Uruş Beldesi Süvari Çayı 
üzerinde yapımı planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

36. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Emekli Sandığının sağlık harcamaları ile prim 
ödeyenlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.10.2004) 

37. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, SSK ve BAĞ-KUR'un sağlık harcamaları ile 
prim ödeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3875) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

38. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Duacılar Köyündeki ağaç kesimine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2004) 

39. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, organ ve doku nakli hizmetleri konusunda 
yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.10.2004) 

40. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk firmasıyla ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

41. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, üniversitelerde görev yapan idari personelin 
ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3878) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

42. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Serik'teki yurt binasının hizmete açıl
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.10.2004) 

43. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Belek-Antalya arası yolcu taşıyan bir 
kooperatifin güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.10.2004) 
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44. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'ya ikinci bir liman inşa edilmesi yönün
de çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.10.2004) 

45. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullan
maları için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

46. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir fınans kuruluşunun teftişine ve TMSF Daire Baş
kan Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

47. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Çukurova Grubu ile yapılan ek sözleşmenin iptalin
den sonra ortaya atılan bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdül
latif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

48. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Çukurova Grubunun Northvvay Petroleum ile yap
tığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

49. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yolsuzluk 
yaptığı belirlenen kamu görevlilerinin görevlerine iade edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
(Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

50. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu ve özel sektörde kadın ve erkeklerin istihdam 
oranına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.10.2004) 

51. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, bilgisayarlı eğitimin sorunlarına ve bazı id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.10.2004) 

52. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ilköğretim ders kitaplarının birine Hz. Muhammed'in 
resminin basıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3889) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

53. - İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Lise 1. sınıf coğrafya ders kitabına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

54. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yaptığı bir yazılı açıklamaya ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004) 

55. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, işçi, memur ve emeklilerin durumlarının iyileştiril
mesi ile ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor İlçesindeki Deri Organize Sanayiine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.10.2004) 

57. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi in
şaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.10.2004) 

58. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat ve Halk Bankalarında personel tarafından ger
çekleştirildiği iddia edilen zimmet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı 
soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

59. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, işsizliği önlemeye yönelik çalışmalara ve İşsizlik 
Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.10.2004) 
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60. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kura Nehrinin temizlenmesi ve Köroğlu Barajının 
yapımı için bütçeden ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

61. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçilere verilen 
kredilerin geri ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3898) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.10.2004) 

62. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir dini cemaatin Avrupa Parlamentosu nezdinde 
temsilciliği olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

63. - İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir'deki bir hastanede personele yapılan parmak 
izi kontrol uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.10.2004) 

64. - İzmir Milletvekili Abdürrezzak ERTEN'in, bazı kurumlarda personele parmak izi kontrol 
uygulaması yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.10.2004) 

No.: 12 
26 Ekim 2004 Salı 

Teklif 
1. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yektin ve 13 milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/324) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004) 

Raporlar 
1. - Cumhurbaşkanlığının 2002-2003 Malî Yılları Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/294, 3/572) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma 
tarihi: 26.10.2004) (GÜNDEME) 

2. - Sayıştay Başkanlığının 2001-2002 Malî Yılları Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sayısı: 667) (Dağıtma tarihi 
26.10.2004) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına yönelik 

bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/2936) 

2. - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2988) 

3. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, psiko-somatik düzenleyici bazı ilaçlara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003) 

4. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Halk Bankasından kredi kullanan bir 
firmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3028) 
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5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya ve bazı 
iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı som öner
gesi (7/3053) 

6. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, ihracatçı bir firmanın TETAŞ'a ait elektriği yasal anlaş
ma olmaksızın Kuzey Irak'a sattığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
som önergesi (7/3062) 

7. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Devlet protokolünde kullanılan uçaklara ilişkin Baş
bakandan yazılı som önergesi (7/3074) 

8. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, basında yer alan bir konuşmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/3085) 

- 7 0 -



T.B.M.M. B : 10 26 . 10 . 2004 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
26 Ekim 2004 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, patates ve patates üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Niğde Mil

letvekili Mahmut Uğur Çetın'e aittir. 
Buyurun Sayın Çetin. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, patates üreticilerinin sorunları ile alınması 

gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı 

MAHMUT UĞUR ÇETİN (Niğde) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; patates 
ürünü ve patates üreticisinin sorunları hususunda gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde patates üretimine baktığımızda, hemen hemen her ilde patates üretimi yapılmak
tadır. 2002 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye'nin patates ekim alanı 200 000 
hektar olup, üretim ise 5 200 000 ton olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılı üretimi ise 5 300 000 tondur. 

Ülkemizde patates, en çok Niğde, Nevşehir, Afyon, Kayseri, Konya, Aksaray ve Karaman İl
lerinin yer aldığı ortagüney bölgemizde üretilmektedir. Ekim alanı bakımından ilk sıraları Niğde ve 
Nevşehir İlleri almaktadır; bu illerimizi ise, İzmir, Bolu, Erzurum, Ordu, Afyon ve Konya takip et
mektedir. 

Niğde ve Nevşehir'in ülkemiz patates üretimi alanındaki payı yüzde 28, üretimindeki payı ise 
yüzde 43'tür. Bu iki ilin verimi, ülke ortalamasının ve dünya ortalamasının çok üzerindedir. Niğde 
İlimizde, yılda ortalama 32 000-35 000 hektar alanda 1 100 000-1 500 000 ton patates üretimi 
yapılmaktadır. 2002 yılında Niğde İlimizde, 349 970 dekar alanda 1 245 125 ton patates üretilmiştir. 

Patates, Niğde İlimizde tarımı yapılan ürünler içerisinde en önemlisini teşkil etmektedir. İlimiz
de tarımla uğraşan 35 355 ailenin 10 115'ı 41 köy ve kasabada patates tarımıyla iştigal etmektedir. 

Niğde İlimizde patatesin pazarlanması yedi sekiz ay gibi uzun bir periyot boyunca devam et
mektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte üretilen patatesin yaklaşık %'ü tarlada satılırken, kalan 
kısmı depolara konulduktan sonra peydeıpey pazarlanmaktadır. 

İlimizde üretilen patatesin ortalama yüzde 10'u tohumluk olarak, yüzde l'i aile ihtiyacı için kul
lanılırken, yüzde 1 ilâ 2'si ihraç edilmektedir. Yetersiz depolama ve pazarlama koşulları nedeniyle 
yüzde 20'si de, maalesef, daha tarlada telef edilmektedir. 

Ülkemizde kişi başına tüketilen patates miktarı 60-75 kilogramdır. Ülkemizden yurtdışına 
patates ihracatı, uzun yıllar dikkate alındığında, üretimimizin yüzde 0,4-yüzde 2,5'i kadardır. Bu ih
racat ise ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine yapılmaktadır. 
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Bugün ihracatta mamul ve yarı mamul patates ürünleri önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 
patates işleyen sanayimizin yeterince gelişmemiş olması, ihracatımızın az olmasındaki önemli fak
törlerdendir. 

Pazarlamayı etkileyen bir diğer önemli husus da tüketim alışkanlıklarımızda. Patates, gelişmiş 
ülkelerde mamul, yarı mamul ve dondurulmuş ürünler halinde tüketilirken, ülkemizde taze ve sof
ralık olarak tüketilmektedir. Ülkemizde üretilen çeşitlerin sanayie uygun olmayan sofralık çeşitler 
olması, patatesimizin ihracat şansını azaltan en önemli faktörlerdendir. İnsanımızın patatesi taze 
olarak tüketmesi, ülkemizde sofralık çeşitlerin üretilmesine yol açmaktadır ki, bu da patatese dayalı 
sanayiin ivme kazanmasını engellemektedir. 

İç pazara arz, hasadın başladığı ağustos ayı ortasından ertesi yılın nisan ayı sonuna kadar 
devam etmektedir. Bu itibarla, yedi sekiz ay gibi uzun depolama süresi boyunca depolama koşul
larının uygun olmaması, yüzde 20 oranında ürünün kayıp olması sonucunu doğurmaktadır. 

Patates, yüzde 80 oranında su ihtiva etmesi, hasattan sonra yumrularında metabolizmanın 
devam etmesi nedeniyle, doğal olarak depo kaybının yüksek oranda yaşanmasına sebebiyet ver
mektedir. Bu kayıp, yumruların hastalıklarla bulaşık olması, aşırı azotlu gübreleme ve sulamayla 
yetiştirilmiş olması ve en önemlisi, uygun olmayan yerlerde depolanmasıyla daha da artmaktadır. 

Depo kaybını minimuma indirebilmek için, patatesin, ideal olarak, artı 4 derece sıcaklık, yüz
de 85-90 nispî nem, havadar, hijyenik bir ortamda ve en çok 1 metre yüksekliğinde depolanması 
gerekmektedir. Halbuki, ilimizde, patates, toprak altındaki doğal depolarda veya sıcaklık, nem, hava 
ve ışık kontrolünün sağlanamadığı yapılarda, 3-4 metre yığın yüksekliğinde depolanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Bu tür depolar, hastalık ve zararlıların da etkisiyle 

önemli oranda ürün kaybına neden olmaktadır. 
Ülkemizde, 2003-2004 sezonu itibariyle 550 000 ton patates üreticinin elinde kalmıştır. 

Ürünün heba olmaması bakımından önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı askerî birlikler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastaneler, Adalet Bakan
lığına bağlı cezaevi kurumları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna bağlı birimler, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar devreye sokularak, eldeki stoklar acilen eritilmelidir. 

Ürün pazarlamasında büyük sıkıntılar yaşayan üreticilerimizin elindeki, şu an stoklarda bek
leyen patatesler için ihracat desteği sağlanmalı, taze patates ihracatına da ihracat iadesi verilmelidir. 

Pazarlama problemlerinin, patateste de başka ürünlerde de yaşanmaması için, eğitim faaliyet
lerine gereken önem verilmeli, üretim planlaması yapılmalı; çiftçi, nerede, ne kadar ürün yetiş
tireceğini bilmeli; üretim, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. 

Patateste pazarlama problemlerinin halledilebilmesi bakımından, bu ürünle ilgili bir birlik 
acilen kurulmalıdır. 

Patates üretiminde maliyeti etkileyen en önemli unsur elektrik olup, üreticilerimiz, elektrik 
borçlarını ödemede büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Üreticilerimizin 2003 yılına kadar oluşan elek
trik borçları yeniden yapılandırılmalı, elektriğin birim fiyatları düşürülmeli ve elektrikte uygulan
makta olan yüzde 18'lik KDV indirilmelidir. 

Patateste pazarlama sorunlarının çözümlenebilmesi için, patates üretici birliği acilen kurul
malıdır. 

İhtiyaç duyulan anaç kademedeki tohumluğun yurtiçinde üretilmesi sağlanarak, sertifikalı 
tohumlukların da yurtiçinde üretilmesi ve dağıtılması sağlanmalıdır. 
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Topraktaki besin maddelerinin tek yönlü tüketiminin önlenmesi, hastalık ve zararlı populas-
yonlarının artışının engellenmesi, verimde düşüşlerin yaşanmaması ve üretimde dengenin sağlan
ması bakımından, özellikle patates tarımının yoğun olarak yapıldığı alanlarda münavebeye gereken 
önem verilmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, toparlar mısınız. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Patates ununun, ekmekte, aroma ve kalitenin artırılması yanında, bayatlama süresini uzatması 

sebebiyle, yüzde 1 ilâ 2 oranında, ekmek yapımında kullanılması sağlanmalıdır. 
Patates yetiştiriciliği yapılan bölgelerde, yöre koşullarına uygun alternatif ürün imkânları araş

tırılmalıdır. 
Kısaca, bulunduğu coğrafyanın ve dünyanın en önemli patates üreticilerinden birisi olan ül

kemizde, bu konuda yaşanan problemlerin, üreticinin ve ürünün geniş anlamda ele alındığı ve patates 
üretimi yapan yöre milletvekillerimizin -iktidar ve muhalefet olmak üzere- bir araya gelip, bundan 
böyle yapılması gerekenlerin ele alınacağı geniş kapsamlı bir toplantıyı derhal Mecliste gerçekleştir
memizin gerekliliğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Gündemdışı konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Güçlü. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Niğde Milletvekilimiz Sayın Mahmut Uğur Çetin'in, bölgesinin çok önemli bir ürünü 
olan ve aynı zamanda ülkemizin birçok şehrinde yetişen temel besin maddelerimizden patatesle il
gili olarak sorunları dile getirmesine ben de düşüncelerimle katkıda bulunmak istiyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Geçen yıl, 2003 yılında, hepinizin bildiği gibi, bazı tarımsal ürünlerimizde sorunlar yaşadık. 
Bunlardan bir tanesi de patates ürünü idi. Dolayısıyla, bu yıl da benzer sorunun az çok devam ediyor 
olması, bu üretici kesimimizi büyük ölçüde etkiledi. Dolayısıyla, milletvekili arkadaşım, sektörüm
le ilgili bir temel konuyu dile getirdi; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Gerçekten de, 2003 yılında, patates üreticileri, ülkemizde tarımdaki üreticilerin bir kısmı -bak
liyatta olduğu gibi, bir örnek vermek gerekirse- ürünlerini gerektiği şekilde değerlendiremedi; bir 
arz fazlası olayıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl, nispeten, durum daha iyi olmakla birlikte, bir 
bakıma, geçen yılların olumsuzluklarını telafi edecek bir gelişme tam anlamıyla ortaya çıkmış 
değildir. Dolayısıyla, sorunlarımız bu açıdan dile getirilmektedir. Ben de Bakanlığımızın bu husus
ta yaptığı çalışmaları ve yine patates üretiminin çok yaygın olarak yapıldığı illerimizin milletvekil
leriyle geldiğimiz bir noktayı dile getirerek konuşmamı tamamlayacağım. 

Bakanlığımızın özellikle patates üretimiyle ilgili konuyu direkt ilgilendiren hususlardaki belli 
başlı faaliyetlerini şöyle sıralayabilirim: 

İlkönce üretici birlikleri konusu... Çiftçilerimizin örgütsüzlüğü ve kendi ürettikleri ürünle ilgili pazar
lama başta olmak üzere, alınabilecek tedbirler konusunda, içinde bulundukları durumun bir dezavantaj 
gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, geçen çalışma dönemimizde çıkarmış olduğumuz Tarımsal 
Üretici Birlikleri Kanunu, patates üreticilerimiz için de bir gelişme imkânı sağlayacaktır. Dolayısıyla, 
Sayın Milletvekilimizin dile getirdiği husus için yasal bir altyapı mevcut hale gelmiştir. 

İkinci bir konu, sertifikalı tohum kullanımı hususudur. Bu konuda, 25 Şubat 2004 tarihinde, 
Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde sertifikalı tohum kullanımını patateste teşvik etmek amacıyla 
bir selektif kredi kullanma imkânı doğmuştur. Yüzde 40 faizle indirimli olarak bir yıl vadeli işlet
me ve üç yıl vadeli yatırım kredisi kullanma imkânı sağlayan sistem içerisinde patates tohumluğunu 
kullanma imkânı da verilmiştir. 
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Ülkemizde patates üretiminin bir arz fazlası oluşturacak şekilde geçtiği dönemlerde ihracat 
zaman zaman bir çözüm olarak karşımıza çıkmış ve bununla ilgili bazı yıllarda teşvikler de yapıl
mıştır. Geçen yıl mevsimin bir hayli gecikmeli olarak bu teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte ar
zu edilen sonuç sağlanamamıştır. Bu eksikliği görerek çok erken bir dönemde, eğer patatesle ilgili 
bir karar alınacaksa, buna hız vermek için, bu konuda Bakanlığımızdan, Dış Ticaret Müsteşarlığına 
bir teklif iletilmiştir; ama, bugüne kadar bununla ilgili çok somut bir gelişme sağlanamamıştır. 

Esas, bu alanda Bakanlığımıza düşen görev eğitim ve yayın çalışmalarıdır. Bakanlığımızca 
yürütülmekte olan bu çalışmalar kapsamında, üreticilerimize, yetiştiricilik konusunda eğitim, yayın 
ve demonstrasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede, hastalık ve zararlılara karşı 
mücadele, uygun üretim teknikleri, yeni çeşitlerin tanıtımı, patateste münavebe uygulaması gibi 
konularda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, patates ekim alanlarında bir daral
manın ortaya çıktığını, bir azalmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 

Tabiî, en önemli konulardan bir tanesi, özellikle sulama ihtiyacından dolayı elektrik enerjisi 
bedelleridir. Bu hususta, konu, çok değişik ortamlarda dile getirilmiş; elbette, olayın muhatabı Ener
ji Bakanlığımız ve ilgili kuruluş TEDAŞ ve şimdi, özelleştirme kapsamında olması dolayısıyla bu 
kurumumuzu da ilgilendiriyor. Konu, çok yönlü olarak bilinmesine rağmen, şu ana kadar bu husus
ta çiftçilerimizin sorunlarını çözecek bir çözüm kendilerine sunmuş değiliz; ama, konunun önemi 
hepimiz tarafından yakinen biliniyor. 

Ben, konuşmamı şu anabaşlıklarla ve şu cümleyle bitirmek istiyorum: Bu sektörümüzde zaman 
zaman bir arz fazlası olayı yaşıyoruz. Bu dönemde, bu arz fazlalığının eritilmesi konusunda geçen 
yıl yaptığımız çalışmalar çok etkili bir sonuç doğurmadı. İhracat, önemli ölçüde bir teşvik mekaniz
masını getiriyor; ancak, bu yıl bununla ilgili tedbirlerin çok daha erken alınması lazım. Elbette, 
eğitim kapsamı içerisinde üretim planlaması ve üretici gelirinin istikrarını sağlayabilmek için bu 
yönde bir tedbir almamız gerekiyor. 

Ben, sayın milletvekilimizin de belirttiği gibi, bu konunun, bazı illerimizde en temel üretim 
faaliyeti olmasından dolayı, daha geniş kapsamlı ele alınarak, bir Meclis araştırması önergesi 
verilerek bir komisyon kurulup araştırılması hususunun önümüzdeki hafta gündeme getirileceğine 
dair bir bilgi edindim. Dolayısıyla, bu konuda düşüncelerimizi biraz daha kısa tutarak, önümüzdeki 
hafta daha derinliğine bir tartışmanın yapılacağını ifade ediyorum ve bu vesileyle, hepinize, tekrar, 
saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Gündemdışı ikinci söz, eğitim sistemiyle ilgili söz isteyen, Antalya Milletvekili Hüseyin Ek-
mekcioğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Ekmekcioğlu. 

2. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, eğitini sisteminin sorunlarına ve alınması 
gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'deki 
eğitim sistemiyle ilgili söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşık birbuçuk ay önce başladı. Yeni Parlamento döneminde eğitim 
sisteminin yeniden irdelenmesinin bir görev olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurul
duğu yıllarda, ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için, eğitimin gerekliliğine verilen 
önem, günümüzde, fırsat eşitliğinin bozulması nedeniyle toplumun gözünde olması gereken değeri 
kaybetmiştir. 

Şu an, Türkiye'deki eğitimdeki sorunun kaynağında fırsat eşitsizliği yatmaktadır. Çocuklarını 
özel okullara gönderebilenler bir ölçüde onların geleceklerini kurtarıyorlar; ama ya diğerleri; köylü 
çocukları, işçi çocukları, memur çocukları, dargelirliler ne yapsın! 
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Eğitimdeki sorunu çözmek için, sorunun asıl kaynağını bulmak ve buna göre çözüm üretmek 
gerekmektedir. Bu sorun nereden kaynaklanmaktadır; en önemli sorunlardan biri, çağdaş eğitim stan
dartlarıyla hiç bağdaşmayan ezberci eğitimle ilişkilidir. 1970'li yıllardan başlayarak önemi artan seç
me sınavları nedeniyle, eğitim sistemi bütünüyle yozlaşmış, sınava odaklı eğitim ortaya çıkmıştır. 

Geliştirmeyi ve topluma yararlı birey yetiştirmeyi esas alan sistem yerine elemeyi esas alan bu 
yeni sistemde, öğrenmenin, gerçek bilgi edinme ve beceri kazandırma yerine sınavlara hazırlanmak 
şeklinde algılanması, sınavı amaç, eğitimi araç durumuna getirmiştir. İyi bir sınav başarısı için, ez
berci eğitim, kaçınılmaz bir seçenek durumuna konulmuştur. Eğitimin omurgası olan öğretmenler 
de, sistemin zorlaması sonucu, ezberci eğitim ve öğretim veren insanlar durumuna getirilmişlerdir. 

Peki, çözüm nedir? Eğitimde nasıl bir yol izlenmelidir? Dünyada çağdaşlarıyla yarışabilecek 
yarının gençlerini yetiştirmek, ancak çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla olabilir. Bu yaklaşımlar nasıl bir 
genç yetiştirmeyi hedeflemektedir; günümüzün evrensel ölçütleri, özgür düşünen, bağımsız karar 
verebilen, yenilikçi, hayata olumlu bakabilen, barışçı, sorun çözme ve iletişim kurma yeteneği 
gelişmiş, bilim, sanat ve teknoloji üretebilen, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş ve evrensel 
düzeyde özgüveni olan bir kuşağın yetiştirilmesini öngörmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ölçütler, cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya 
konulan eğitim ilkeleriyle tam olarak örtüşmektedir. Bu eğitim hedeflerine ulaşmada en büyük en
gel, elbette sınav odaklı eğitimdir. Eğitim, sınava odaklı olduğu sürece, ezberci yapısından kur
tulamayarak, düşünen, tartışan, soran, sorgulayan gençlik yetiştirme hedefleri boş söylemlerden 
ileri gitmeyecektir. 

Ülkemizde okulların ve öğretmenlerin başarılarının sınav kazandırmayla ölçüldüğü, bir gerçek 
olarak önümüzdedir. Sınava odaklı eğitim sürdükçe, eğitim sisteminin düzeltilmesi bir yana, ders
hanelerin sayısı çığ gibi artacak, okulların yerini bütünüyle dershaneler alacaktır. Ülkemiz, eğitim
de özelleştirmeyi, paralı eğitime geçişi, kendine özgü bir modelle sağlamış durumdadır. 

Özel dershanelerin varlığı konusundaki eleştiriler, genel olarak iki ana noktada toplanabilir; bun
lardan birincisi, özel dershanelerin paralı eğitim vererek eğitimdeki fırsat eşitliğini bozması; bir diğeri 
ise, kalıp halinde bilgiler vererek test cambazlığı yapması; dolayısıyla, eğitimin bozulması ve okullann 
zor durumda bırakılmasıdır. Dershanelerin varlığı ve çokluğu, eğitim sisteminin iflasının ispatıdır. 

Okullarda eğitim kalitesinin artmasına yönelik çaba içine girmeyen, başta tarikat okulları ol
mak üzere, özel okulları destekleyen hükümetlerin geçmişten bugüne izledikleri politikalar, 
eğitimin özelleştirilmesi anlamında ülkemize özgü bir modelin yaratıcısı olmuştur. 

Eğitim, yaratılan özel dershane sistemiyle ilköğretimden başlayarak paralı hale getirildi. Gerek 
üniversiteye giriş sistemi gerek anadolu ve fen liselerine giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin 
yarattığı pazar, ülkenin her kentinde, kasabasında özel dershanelerin mantar gibi türemesine yol aç
tı. Her yıl sınav dönemine iki ay kala boşalan okullar, kesilen dersler ve dolup taşan dershaneler 
paralı eğitimin yeni bir modelini yarattı. Bu model, küçük yaştaki çocuktan, üniversiteyi bitirmiş 
meslek sahibi olmuş henüz işe girememiş genç ve orta yaşlara kadar çok geniş bir yelpazede insanı 
içine alan bir yapı oluşturdu. 

1 700 000'in üzerinde gencimiz üniversite sınavlarına girdi. Bunlardan bir bölümü geçen yılda 
bekleyen, diğer bölümü liselerden bu yıl mezun olanlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ekmekcioğlu. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Umut kapısında bekleyen bu gençlerden 400 000 kadarı yükseköğrenim kapılarından içeri 

girerken, yaklaşık 1 300 000'i açıkta kalmıştır. Türkiye'deki her öğrenci üniversitede okumak zorun
da değildir ve bu hedef yanlıştır; Türkiye'nin araelemana da ihtiyacı vardır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizde eğitimde özelleştirmenin özendirilmesi 
ve desteklenmesi nedeniyle ülke genelinde özel okul sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Bir yan
dan özel eğitim kurumlarına devlet eliyle kaynak aktarılıp destek verilirken, diğer yandan çocuk
larını devlet okullarına gönderenler özel okula göndermediklerine pişman edilmeye çalışılıyor. 

Her yıl veliler tarafından yapılan ve sözde zorunlu olmayan katkıların "bağış" adı altında 
giderek ağırlaştırılması, eğitimin paralı eğitimin paralı eğitime dönüşmesine neden oluyor. Devlet 
tarafından yapılması zorunlu anayasal görev olan eğitim yatırımları yeterince ve zamanında yapıl
mayarak devlet okullarındaki eğitimin kalitesi geriletiliyor. 

Gelişmiş ülkelerde eğitim oranı çok yüksektir. Eğitimi daha kaliteli bir hale getirmek için 
çocuğa daha küçük yaşlardan itibaren söz hakkı verilir; haklarını savunması için fırsat eşitliği 
yaratılır. 10 öğrenciye 1 öğretmen düştüğü için, öğretmen, çocuklarla ve onların sorunlarıyla daha 
fazla ilgilenir. Oysa, bizim ülkemizde özellikle de büyük şehirlerde tek bir öğretmenin çok sayıdaki 
öğrenciyle ilgilendiğini, bir eğitim yılının sonuna gelinmiş olmasına rağmen öğretmenin pek çok 
çocuğun ismini dahi bilmediğini söylemek abartı olmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ülkelerin çoğunda eğitim parasız yapılmakta ve 
devlet tarafından karşılanmaktadır. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de açıklandığı gibi her
kesin eğitim hakkı vardır. Temel eğitim aşaması parasızdır. Devlet, bireyin eğitim hakkını yerine getir
mekle yükümlüdür. Hiçbir AB ülkesinde özel sermayeye teslim edilmiş bir eğitim sistemi bulamaz
sınız; özel okullara rağbet edildiğini göremezsiniz. Aynı şekilde, hiçbir AB ülkesinde özel dershane de 
bulamazsınız, yoktur. Parası olan da olmayan da çocuğunu uygun okulda okutma hakkına sahiptir. 

Bir ülkenin asıl güvenliği eğitim sistemidir. Türkiye'de öğretmen yetiştiren okullar ve köy ens
titüleri kapatılmıştır. Kapatılan bu kurumların yerine daha iyileri kurulamamıştır. Bilindiği gibi, 
eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmenlerimiz, yaklaşık çeyrek yüzyıldır iyi bir şekilde yetiş
tin lememektedir, yetiştirdiklerimize de sahip çıkılmamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, toparlar mısınız. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitime ayrılan kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kul

lanarak kaliteli eğitim için gerekli olan altyapının oluşturulmasını, eğitim hizmeti veren öğretmen
lerin bilgi ve becerilerini, meslekî bilgilerini sürekli olarak geliştirmelerini ve ülkemizin doğusun
dan batısına uzanan her yerde eğitim kalitesinin aynı olmasını öngörür. Eğitimin kalitesine etki eden 
her türlü olumsuzluğun, eğitim sürerken problem çözme yöntem ve teknikleri kullanılarak ortadan 
kaldırılmasını sağlar. Aynı zamanda, eğitimin kalitesinde sürekli olarak gelişme sağlamanın da ön
koşuludur. Bu tip uygulamaların, Türk eğitim sistemi ve okullar için çok önemli kazanımlar 
olacağını düşünüyorum. 

Eğitim, ülkemizin en önemli sorunudur. Eğitim sistemimiz düzelmedikçe, ülkemizin içinde 
bulunduğu sorunlardan da arındırılması tam olarak mümkün olmayacaktır. Kesin sonuç için eğitim 
ve öğretimin adil olması mutlaka şarttır. 

Konuşmamı, cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek is
tiyorum: "Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir 
milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder." 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekmekcioğlu. 
Gündemdışı konuşmaya Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, eğitimin önemine vurgu yapan ve Türk mil
lî eğitim sisteminde yaşanan bazı problemleri dile getiren gündemdışı konuşmasına cevap vermek 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle, eğitim konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı, eğitimin önemine vurgu yap
masından dolayı değerli arkadaşım Sayın Ekmekcioğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Eğitimde fırsat eşitliği olması gerektiği, artık, demode olan ezberci eğitimin rafa kaldırılması 
gerektiği, sadece eleme yöntemine ve sınav sistemine, test sistemine dayalı olan bir eğitim sis
teminin sağlıklı olmadığı yönündeki beyanlarına katılmamak mümkün değildir. Zaten, biz de yıllar
dan beri aynı şeyleri söylüyoruz. 

Eğitim kalitesinin artırılması bizim de gündemimizi işgal eden en önemli meselelerden 
birisidir; ama, hemen şunu vurgulamalıyım, Sayın Ekmekcioğlu, Millî Eğitim Komisyonu üyesidir 
ve Hükümetimizin bu alanda yaptıklarını da sanırım en iyi takip eden arkadaşlarımızdan birisidir. 
Özellikle, ezberci eğitimin, demode olan ezberci eğitimin rafa kaldırılması ve yeni bir müfredatla 
21 inci Yüzyılın gereklerine göre öğrencilerimizin yetiştirilmesi yönünde gösterdiğimiz gayretleri 
de kendisi bilmektedir. 

Bildiğiniz gibi, yaptığımız müfredat çalışması sonuçlandı ve şu anda, bu öğretim yılında, 9 
vilayetimizde pilot uygulama olarak yürürlüktedir; 120 okulda, bu yeni müfredat uygulanmaktadır. 
Ezberci eğitim kenara bırakılmıştır, öğretmen merkezli eğitim kenara bırakılmıştır; tamamen öğren
ci merkezli, Sayın Ekmekcioğlu'nun da ifade ettiği gibi, problemi görebilen, problem çözmenin ne 
olduğunu bilen, düşünen, öğrenmeyi öğrenen, analiz-sentez yapabilen bir öğrenci tipi hep tasavvur 
ediyoruz ve buna göre de müfredat hazırlanmıştır, yürürlüğe konulmuştur. Önümüzdeki yıldan 
itibaren, 81 vilayetimizde bu yeni müfredat yürürlüğe girecektir. Millî eğitimin, eğitim sisteminin 
özünü, şüphesiz ki, müfredat teşkil etmektedir ve bu en önemli mesele, bugüne kadar, yıllardan beri 
hep üzerinde konuşulan; ancak, somut bir adım atılmayan bu mesele, büyük çapta hal yoluna girmiş
tir. Önümüzdeki yıldan itibaren, bu yeni uygulamayla birlikte, Türkiye çapında her tarafa yaygınlaş
tırılmasıyla birlikte, bu problemi de, ümit ediyorum ki, büyük çapta ortadan kaldırmış olacağız. 

Öte yandan, eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturulması, eğitimin, özellikle temel eğitimin paralı 
olmaması gerektiği yönündeki beyanlarına da katıldığımı ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, 
devlet okullarında, Anayasa gereği, ilköğretim parasızdır. Biz buna bir boyut daha ilave ettik, geçen 
yıldan beri, öğrenciler geçmişte kendi ders kitaplarını kendileri alırken, biz, büyük bir fedakârlık 
yaparak, kamu adına büyük bir fedakârlık yaparak, eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, 
yavrularımıza, ilköğretimdeki bütün çocuklarımıza, ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. 

Türkiye'de, özellikle, kırsal kesimde yaşayıp da yatılı okul imkânına muhtaç olan, yatılı okul
larda okuması gereken çocuklarımız için, pansiyonlarımızın kontenjanlarını artırdık, yeni yurt 
binaları inşa ediyoruz ve bu süreçte, bu daha da hızlanacaktır. Dolayısıyla, özellikle, okula 
gidemeyen, yurt bulamadığı için okula gidemeyen, kendi mahallinde, ilçesinde, ilinde bu imkândan 
mahrum olan çocuklarımızla ilgili yeni bir tedbir uygulamaya koyuyoruz; Türkiye'nin neresinde -
yurtlarımızda- bir boşluk varsa, o çocuklarımızı alıp oraya naklederek, onlara da eğitim imkânı 
hazırlamış olacağız. 

Yıllardan beri, eğitim sisteminin bozuk olduğu, eğitim sisteminin asrın ihtiyaçlarına cevap ver
mediği, eğitim sisteminin meslekî ve teknikeğitimi gözardı ettiği şeklinde, hep serzenişlerde 
bulunulmuştur, şikâyetlerde bulunulmuştur; ancak, maalesef, bunlarla ilgili somut adımlar atıl
mamıştır. Bugün eğitimimizde yaşanan problemler, yıllardan beri biriken, üst üste gelen, kronikleş
miş olan problemlerdir; ama, Hükümetimiz bunların hepsini masaya yatırmıştır, hepsiyle ilgili 
projeler üretilmiştir, hepsinin kaynakları tespit edilmiştir ve çözüm yollan ortaya konulmuştur, bun
lar birer birer çözülmektedir. 
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Biz, hükümete geldiğimizde, eğitim alanında altı büyük problemin olduğunu tespit ettik. Birin
cisi, ülkemizde okullaşma oranı girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese edildiği 
zaman bir hayli düşüktür, her alanda düşüktür; bunu, Avrupa Birliği normlarına, standartlarına yük
seltmeye çalışıyoruz. Fizikî mekân eksikliğimiz var; yeni okullar inşa etmemiz lazım, yeni derslik
ler inşa etmemiz lazım; bununla ilgili olarak çok ciddî adımlar atıldı ve Hükümetimiz döneminde, 
iki yıl içerisinde 40 000 yeni derslik inşa edilmiştir. Bir taraftan, eğitimin teknolojik altyapısının ek
sik olduğu tespit edildi. Önümüzdeki yılın; yani 2005'in sonuna kadar, Türkiye'de, mezralardaki tek 
derslikli okullar hariç olmak üzere, 43 200 okulumuza internet bağlantısı yapıyoruz ve okullarımız
da bilgi teknolojisi sınıfları kuruyoruz. Bir taraftan, öğretmen kalitesinin artırılması için yeni 
projelerimiz var; bunlar hayata geçirilmiş durumda. Rehberlik sistemini yeni baştan dizayn 
ediyoruz. Müfredat meselesini zaten söyledim. Öğretmenlerimizi 21 inci Yüzyılın eğitim anlayışına 
göre yeniden yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Tekrar ifade edeyim; hiç kimse "eğitimde şöyle bir problem vardır; ancak, hükümet bu prob
leme eğilmemiştir" diyemez. 

Özel okullaşma: Ülkedeki özel okulların varlığıyla ilgili düşüncelerimiz şüphesiz ki farklıdır; 
çünkü, ekonomik anlayışlarımız bir hayli farklıdır. Bu açıdan, ben hemen şunu ilave edeyim: Tür
kiye'de, özel okulların genel öğretim içerisindeki payı hâlâ 1,5-2 düzeyindedir; bu, kayda değer bir 
oran değildir, bunun artırılması gerekiyor; bunu değişik zeminlerde ve zamanlarda hep izah ettik, 
niçin böyle olması gerektiğini izah ettik; ama, değerli arkadaşlarımız ısrarla bunu tekrar tekrar gün
deme getiriyorlar; bu, bir anlayış farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Eğitim meselesini gündeme getirdiği için Sayın Ekmekcioğlu'na, tekrar, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, zatıâlinize ve Genel Kurula saygılar sunuyor, iyi günler diliyorum. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Komisyonu Raporu hak

kında söz isteyen, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'a aittir. 
Buyurun Sayın Sarıbaş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3. - Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu 

Komisyonu Raporuna ilişkin gündemdışı konuşması 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, bir haftadır 

kamuoyunda tartışılan şu meşhur azınlık haklan raporu hakkında görüşlerimi açıklamak üzere söz 
almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kepazelik raporunu hazırlayan entel devşirme takımı, maalesef, ilke 
edindikleri gayelerine ulaştılar. Her ne kadar, Başbakanlık direkt sahiplenmese de, Başbakanlık an
tetli kâğıtlarla kamuoyuna zehirli salyalarını akıtmayı başardılar. Kimin adına çalışıyorlarsa, görevi 
eksiksiz ifa ettiler. Bu milletin adına çalışmadıkları kesin. Sanırım, ortamı biraz da müsait buldular. 
Beni üzen esas mesele, bu raporun Kandil Dağında değil, Başbakanlığın lüks salonlarında hazırlan
mış olması ve bu raporu hazırlayanların bu milletin vergisiyle maaş almalarıdır. 

Yeni Şafak Gazetesinden Ali Bayramoğlu "keyfî kişilerce hazırlanmış keyfî bir rapor olarak 
tanımlanamaz, resmî bir öneri belgesidir" dediğine göre, bir görevin ifası sonucudur. Görevi veren
ler, Sevr'deki başarısızlığı hazmedemeyen emperyalist Batı'dır. Birinci gayeleri, Lozan'ı kötülemek 
olduğuna göre, karşılığı olan Sevr'i yeniden hayata geçirmektir. 

Bu raporun üç özelliği vardır; Lozan'da belirlenen ilkelere; yani, devletin kuruluş belgesine 
olan hınçları, Türk Milleti kelimesinden duydukları nefret ve millî devletten alınmak istenen 
rövanş, bu raporun temel özelliğidir. Nedenini sorarsanız, Mustafa Kemal'in Türk gençliğine 
hitabesinde "istikbalde dahi, seni, bu hazineden -yani, bağımsızlığından, yani, millî devletinden-
mahrum etmek isteyecek dahilî bedhahların olacaktır" diye ifade ettiği dahilî bedhahların varlığıdır. 
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Kâmran İnan Beyin "kendi ülkesinde hain yetiştiren Türkiye gibi başka bir ülke yeryüzünde 
bulamazsınız" sözünün ne kadar doğru olduğu şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Osmanlının son dönemdeki tarihini incelerseniz, Batılıların "azınlık hakları ve düyunu 
umumiye" diye, saray etrafındaki devşirmelerin ise "manda" diye padişaha kabul ettirmeye çalıştık
larını görürsünüz. Bugünkü durumla ne kadar örtüştüğünü sormama hacet var mı!.. 

Raporu hazırlayan zat "bu raporun hiçbir sonucu olamaz; ama, damlaya damlaya kayayı oyar" 
dediğine göre, oyulmak istenilenin Türkiye Devleti olduğunu açıkça ifade etmektedir. 

Bilmesi gerekir ki, tarihte bunu denemeye kalkanlar hep olmuş; ama, Ege'nin soğuk sularında 
boğulmuşlardır. Anayasanın 3 üncü maddesindeki "millet bölünmez" sözü, gelişigüzel yazılmış bir 
söz değildir; Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kararlaştırılıp, Sakarya'da, Dumlupmar'da şehit kan
larıyla yazılmış bir sözdür. Bu kanın içerisinde, Alevinin de, Sünnînin de, Kürdün de, Türkün de or
tak kanı mevcuttur. Silmek için de o kanları, bedelini ödemeye razı olmaları gerekir. 

Bu raporu yazanlar her kimse, yazdıranlar her kimse, bunu göze alabilecek cesaretleri var 
mıdır, sormak istiyorum; millet bunları tükürüğüyle boğar! 

Azınlık haklarına karşı çıkanlar, güya, Sevr sendromlu, paranoyak olanlarmış! Peki, karşı çık
mayanlar kim; Barzani'nin danışmanlığını da yapan, Filistin kamp kaçkını, eski sosyalist, şimdiler
de liboş, bu şekliyle AB'ye girersek fınoş olacak zatlar; Türklüğü içine sindiremeyen, Türk düşmanı 
hainler; bir de, bebek katili bölücüler ile onları yıllardır bağrında besleyip, fınans ve silah sağlayan 
Batılı emperyalistler. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. 

Raporda deniliyor ki: "Batı, bu azınlık sorununu 19 uncu Yüzyılın başında çözdü, biz de aynı 
metotla çözelim." Aynı metotla çözüm Türkün şiarına yakışmaz. Almanların Yahudi azınlığı, Fran
sızların Guyana için buldukları çözümler birer harika örneği, öyle mi?! Daha, İkinci Dünya 
Savaşında, bırakın azınlık haklarını, kendilerinin üstün ırk olduğunu ileri sürüp, başka milletleri in
san dahi saymayan Batı değil miydi?! Bunun için milyonlarca insanı öldürmediler mi?! Amerika, 
Irak'ta, insan hakları uygulaması için mi var?! Tel Afer'de bombalar insan hakları için patlıyor, öy
le mi?! Biyolojik bombaları da, kimyasal bombaları da, nükleer bombaları da bu milletin başına 
bela eden, masum milletlerin ölümüne sebep olan Batı değil mi?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Sarıbaş. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Atatürk diyor ki: "Efendiler, hangi istiklal vardır ki, ec

nebilerin nasihat ve destekleriyle ayakta durabilmiştir..." Yine, Meclisin önünde de yazılı: "Bağım
sızlık benim karakterimdir" diyor. Millî devlet de, muasır medeniyet de, bu düşüncenin ürünüdür. 
Teslimiyet ve manda, O'nun reddettiği, milletin de asla kabul etmeyeceği bir durumdur. "Türk üst-
kimliği bu millete dar geliyor" diyenlere, Türklük asla dar gelmiyor; ama, milliyetsiz devşirmeler
le "Türk" olarak çağrılmak maalesef zül geliyor. 

Değerli milletvekilleri, dışarıda bunca düşman, içeride bunca hain bin yıldır yıkamadığına 
göre, bu milletin bölünmesinden de aldatılmasından da kimse korkmamalıdır. Herkesin bildiği bir 
söz var, bundan 1 400 yıl önce Orhun Abidelerine nakşedilmiş bir söz: "Ey Türk, üstte gök kubbe 
çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kimse bozamaz." Hamdolsun ki, 1 
400 yıl Türkün ilini ve töresini kimse bozamadığı gibi, böyle çapulcuların hiç mi hiç gücü yetmez; 
geçmişte de cevabı bu millet vermiştir, bugün de aynı cevabı verecek güç ve kudrettedir. Bu ülkede, 
sevinçte ve tasada bir, kaderde ve kıvançta ortak, bağımsız bir devletin özgür vatandaşları olarak, 
aynı yaşam ülküleri etrafında kenetlenmiş, azınlığı ve çoğunluğu olmayan tek bir millet, yetmiş mil
yonluk Büyük Türk Milleti vardır. Azınlık arayanlar, analarına, babalarının kim olduğunu bir kez 
daha sorsunlar. 
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Bilge Kağan'ın ve Atatürk'ün özdeyişleriyle sözlerimi tamamlıyorum: "Ey Türk, titre ve ken
dine dön." "Ne mutlu Türküm diyene." (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Danışma Kurulunun bir önerisi var; okutup oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 102 Tarihi: 25.10.2004 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 in

ci sırasında yer alan 654 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 32 nci sırasında yer 
alan 661 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 27 nci sırasında yer alan 639 sıra sayılı kanun 
tasarısının 4 üncü sırasına alınmasının; 26 Ekim 2004 Salı ve 27 Ekim 2004 Çarşamba günkü bir
leşimlerde sözlü soruların görüşülmemesinin; 26 Ekim 2004 Salı günü oylaması yapılacak işlerin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının; 27 Ekim 2004 Çarşamba günü Genel 
Kurulun 13.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunul
ması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İrfan Gündüz Haluk Koç 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekiü 
BAŞKAN- Öneri hakkında söz talebi?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/111, 160, 180) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu daha önceki toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimini yapamamıştı. 

Bu Komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin 26 Ekim Salı günü (bugün) saat 16.30'da Ana 
Bina Zemin Kat PTT karşısında Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun toplanarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesine göre 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu Komisyona 
seçilen sayın üyeler 27 Ekim 2004 Çarşamba günü (yarın) saat 11.00'de toplanacaklardır. 

Komisyonların toplantı yer ve saatleri kulislerde bulunan plazma ekranlarda ayrıca ilan 
edilecektir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
V. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN- (10/12,28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boşalan ve Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Bayburt Milletvekili Fetani Battal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunda Yüce Divana şevki is
tenilen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı 
Recep Önal haklarında ayrı ayrı gizli oylama (S. Sayısı: 463) (x) 

BAŞKAN - Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu raporunda Yüce Divana şevki istenen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında ayrı ayrı yapılacak gizli oylama 
işlemine başlayacağız. 

Bilindiği gibi (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu Genel 
Kurulumuzun 15.6.2004 tarihli 101 inci Birleşiminde görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep 
Önal'ın Yüce Divana şevklerine karar verilmişti. 

Yüce Divan, 22.7.2004 günlü ve 2004/1 esas sayılı kararında "Anayasanın 100 üncü maddesin
deki 'gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine karar verilir' ibaresi uyarınca oy
lamanın ilgililer hakkında ayrı ayrı yapılacak olması ceza hukukunun genel ilkelerinden olan 'suç 
ve cezanın şahsîliği' ilkesinin de gereğidir" denilmektedir. 

Bu nedenle, şimdi, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporuyla Yüce 
Divana şevki istenen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet es
ki Bakanı Recep Önal haklarında ayrı ayrı oylama yapacağız. 

İlk oylama, Komisyonun Yüce Divana şevkini istediği Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hüsamettin Özkan için yapılacaktır. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam
sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır" hükmü, İçtüzüğün 112 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
da "Yüce Divana sevk karan ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır" hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız ve Yüce Divana sevk için 276 kabul oyu 
arayacağız. 

Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla gizli oylamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, 
Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve hükümet sıralarında yer 
alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki Kâtip Üye, Adana'dan başlayarak İzmir'e kadar; 
hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise, İzmir ilâ Zonguldak dahil, adı okunan milletvekiline, biri beyaz, 
biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek, pul ve zarf verilen 
milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. 

Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu 
bölümde oylarını kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

(x) 463 S. Sayılı (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun birlikte ilk gizli 
oylaması 15.6.2004 tarihli 101 inci Birleşimde yapılmıştır. 

- 8 1 -



T.B.M.M. B: 10 26 . 10 . 2004 O: 1 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden, 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettirdikten sonra, kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu 
burada zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise oy verme yerinde bulunan ıskarta kutusuna atacak
tır. Bilahara oy verme yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı, Başkanlık Divanı 
kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
Kâtip Üyeler yerlerini alsınlar lütfen. 
Sayın milletvekilleri, oylamanın çabuk olması için, komisyon sırasında, birinci sırada 

Adana'dan Çanakkale'ye, ikinci sırada Çanakkale'den İstanbul'a kadar olan sayın milletvekili ar
kadaşlarımız; hükümet sırasında ise, birinci sırada İstanbul'dan Kırşehir'e, ikinci sırada Kırşehir'den 
Zonguldak'a kadar olan sayın milletvekillerimiz pul ve zarflarını alacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen'in yerine, İçişleri Bakanı 
Sayın Abdülkadir Aksu oy kullanacaklardır. 

Şimdi, gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Öz

kan için yapılan oylama sonucunda, Kâtip Üyelerin işaretledikleri defter ile kullanılan oy zarfları 
arasında fark bulunduğundan, oylamayı tekrarlayacağız. 

Sayın milletvekilleri, yalnız, sayın milletvekili arkadaşlarımız, defterde adı ve soyadının kar
şılığını işaretletmeden oylarını kullanmasınlar; yoksa, oylamayı tekrarlamak zorunda kalırız. 

Sayın milletvekilleri, isimleri okunmadan sayın milletvekillerimiz oylarını kullanmasınlar lütfen. 
Oylamayı başlatıyorum. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, az önceki oylamada yapmış olduğum açıklamalar 

doğrultusunda, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunda Yüce Divana şevki 
istenen Devlet eski Bakanı Recep Önal hakkındaki gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 463 

sıra sayılı raporunun Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan hakkındaki 
gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 442 
Kabul : 415 
Ret : 14 
Çekimser : 5 
Boş : 7 
Geçersiz : 1 
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Bu sonuca göre, Meclis soruşturması komisyonunun raporuyla Yüce Divana şevki istenen Dev
let eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın Yüce Divana şevkine karar verilmiştir. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/3) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun 463 

sıra sayılı raporunun Devlet eski Bakanı Recep Önal hakkındaki gizli oylama sonucunu açık
lıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 419 
Kabul : 390 
Ret : 14 
Çekimser : 9 
Boş : 2 
Geçersiz : 4 
Bu sonuca göre, Meclis soruşturması komisyonu raporuyla Yüce Divana şevki istenilen Dev

let eski Bakanı Recep Ünal'ın Yüce Divana şevkine karar verilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum: 

IV. - ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
2. - (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun gizli oylamasının görüş

me gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 103 Tarihi: 26.10.2004 
Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alan (9/5, 6) esas numaralı 

Meclis Soruşturması Komisyonu raporunda Yüce Divana şevki istenen eski Başbakan A. Mesut 
Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında ayrı ayrı yapılacak gizli oylamanın Genel 
Kurulun 27.10.2004 Çarşamba günkü 11 inci Birleşiminde yapılması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin K. Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu ile Yüce 

Divana şevki istenen eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner hak
larında ayrı ayrı oylama yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Ekim 
2004 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.41 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, sağlık personelinin ücretlerine ve döner ser

mayelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3152) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim, 

Saygılarımla. 

Dr.ii 

Kamuda çalışan sağlık personelinin, döner sermaye geliri bakımında 
farklılıklar gösterdiği, bu gelirin bazı hastaneler 3.milyar TL'yi bulurken, Sağlık 
Ocaklarında, Verem Savaşı Dispanserlerinde, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve 
Sağlık Evlerinde çalışan personelin ancak 150- 300 milyon TL döner aldığı 
belirtilmektedir. Bu durumun, Sağlık Ocakları ve diğer sağlık kurumlarından çalışan 
personelin hastanelere tayın taleplerini artırdığı, Sağlık Ocaklarında, Verem Savaşı 
Dispanserlerinde, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve Sağlık Evlerinde çalışan 
personeli üzerinde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, sağlık hizmetinde aksamalara 
neden olduğu iddia edilmektedir. 

Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyukşehir Belediyesi 
hastaneleri ile İstanbul da bulunan polis hastanesi büyük bir özveriyle sağlık hizmeti 
veren hastanelerimizdendir. Bu hastanelerimizde çalışan personelin, diğer 
hastanelerimizde görev yapan sağlık personeli ile aynı işi yapmaların karşın döner 
sermayeleri bulunmamaktadır. 

Eşit işe eşit ücret ve çalışma barışı açısından önem taşıyan bu konuya ilişkin 
olarak; 

1- Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı , Verem Savaşı Dispanserlerini, Ve Sağlık 
Ocaklarında hizmet veren personelin ücretlerini yeterli buluyor musunuz? 

2- Bu sağlık kuruluşlarında hizmet verilen hizmetin kalitesini artırmak için, başta 
sağlık çalışanlarının özlük hakları ve ücretleri olmak üzere ne tür önlemler 
almayı düşünüyorsunuz? 

3- Sağlık personeli arasındaki ciddi rahatsızlıklara neden olduğu iddia edilen, 
döner paylaşımını ile döner sermaye adaletsizliği gidermek için ne tür bir 
çözüm öngörüyorsunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız ve programınız 
bulunmakta mıdır? 
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4- Sağlık ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Verem Savaşı Dispanserlerinden 2002 
yılının Aralık ayından 2004 yılının Temmuz ayına kadar kaç personel 
hastanelere ataması yapılmıştır? Hastanelerden bu kurumlara kaç personel 
ataması olmuştur? 

5- Belediye hastaneleri ile polis hastanesinin, personeli diğer kamu 
hastanelerinin yaptığı işin aynısını yapmasına rağmen döner gibi ek bir 
gelirlerinin olmaması sizi rahatsız etmiyor mu? Bu personelin mağduriyetini 
nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? 

6- Aynı işi yapan kamu çalışanları arasında varolan ücret/ maaş farklarını 
ücretleri yükselterek kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

7- Bu bağlamda kurumlar arsında veya kurumların kendi içinde eşit işe eşit 
ücret/maaş verilmesi uygulamasına bir an önce geçilmesi için hükümetinizce 
bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IO.O.APK.0.00.00.00/ £o\0 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ANKARA 

2-5 hm 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarihli ve KAN.KARME>-A.01.0.GNS.0.10.00.02-66o3/21356 sayılı yazını?.. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 

edilen ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip kılınan "Personele döner 

sermayeden yapılan ek ödemeler ve personelin mali hakları" ile ilgili olarak verilen 7/3152 

Esas numaralı Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. \ l 

Prof. Pr.SfUecp AMDAĞ 
Bakan 
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Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ tarafından "Personele döner sermayeden yapılan 
ek ödemeler ve personelin mali hakları" ile ilgili olarak verilen Yazılı Soru önergesi'nin 
cevabıdır. 

SORULAR: 
Yazılı Soru Önergesi'nde; 
"Kamuda çalışan sağlık personelinin, döner sermaye geliri bakımından farklılıklar 

gösterdiği, bu gelirin bazı hastanelerde 3 milyar TL'yi bulurken, sağlık ocaklarında, verem 
savaş dispanserlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık evlerinde 
çalışan personelin ancak 150-300 milyon TL döner sermaye aldığı belirtilmektedir. Bu 
durumun, sağlık ocakları ve diğer sağlık kurumlarında çalışan personelin hastanelere tayin 
taleplerini artırdığı, Sağlık Ocaklarında, Verem Savaşı Dispanserlerinde, Ana Çocuk Sağlığı 
Merkezlerinde ve Sağlık Evlerinde çalışan personelin üzerinde yarattığı olumsuzluklar 
nedeniyle, sağlık hizmetinde aksamalara neden olduğu iddia edilmektedir. 

"Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
hastaneleri ile İstanbul' da bulunan polis hastanesi büyük bir özveriyle sağlık hizmeti veren 
hastanelerimizdendir. Bu hastanelerimizde çalışan personelin, diğer hastanelerimizde görev 
yapan sağlık personeli ile aynı işi yapmalarına karşın döner sermayeleri bulunmamaktadır" 
denilerek; 

"Eşit işe eşit ücret ve çalışma barışı açısından önem taşıyan bu konuya ilişkin olarak; 
"1-Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı, Verem Savaşı Dispanserlerini ve Sağlık 

Ocaklarında hizmet veren personelin ücretlerini yeterli buluyor musunuz ? 
"2- Bu sağlık kuruluşlarında hizmet verilen hizmetin kalitesini artırmak için, başta 

sağlık çalışanlarının özlük haklan ve ücretleri olmak üzere ne tür önlemler almayı 
düşünüyorsunuz ? 

"3- Sağlık personeli arasındaki ciddi rahatsızlıklara neden olduğu iddia edilen, döner 
sermaye paylaşımı ile döner sermaye adaletsizliğini gidermek için ne tür bir çözüm 
öngörüyorsunuz ? Bununla ilgili bir çalışmanız ve programınız bulunmakta mıdır? 

"4- Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Verem Savaşı Dispanserlerinden 2002 yılının 
Aralık Ayından 2004 yılının Temmuz ayına kadar kaç personel hastanelere ataması 
yapılmıştır? Hastanelerden bu kurumlara kaç personel ataması olmuştur? 

"5- Belediye hastaneleri ile Polis hastanesinin, diğer kamu hastanelerinin yaptığı işin 
aynısını yapmasına rağmen döner gibi ek bir gelirlerinin olmaması sizi rahatsız etmiyor mu? 
Bu personelin mağduriyetini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili bir çalışmanız 
var mı? 

"6- Aynı işi yapan kamu çalışanları arsında varolan ücret/maaş farklarını ücretleri 
yükselterek kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

"7- Bu bağlamda kurumlar arasında veya kurumların kendi içinde eşit işe eşit ücret/ 
maaş verilmesi uygulamasına bir an önce geçilmesi için hükümetinizce bir çalışma 
yapılmakta mıdır?" hususları sorulmaktadır. 

CEVAPLAR: 

Cevap 1) Bakanlığımıza bağlı sağlık ocaklarında, verem savaş dispanserlerinde, ana 
çocuk sağlığı ve aile plânlaması merkezleri ile sağlık evlerinde çalışan sağlık personeli, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile verilen malî ve özlük haklarından diğer yataklı tedavi 
kurumlarında çalışan sağlık personeli ile eşit ölçüde faydalanmaktadır. 

Diğer taraftan performansa ve fiilî çalışmaya dayalı ek ödeme sistemini düzenleyen 
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci ftffrasjşıdEölJ 
sonraki hükümlerinin 2004 yılındaki uygulanma şeklini gösteren 2004 Malî Yılı BütŞe 
Kanununun 49 uncu maddesinin (k) bendinde; "Personelin katkısıyla elde; edilen döner 
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sermaye gelirlerinden, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (A) bendine göre çalışanlardan döner sermaye biriminde görevli olan personel 
ile bu birimde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam 
edilen sağlık personeline, mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme 
yapılabilir. Bu ödemenin oranı ile usul ve esasları; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları 
ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, 
anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas 
alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir 
...Personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele 
yapılacak ek ödeme toplamı (ilgili birimin cari yıldaki), döner sermaye gelirinin % 50'sini 
aşamaz" hükmü öngörülmüştür. 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun anılan hükmüne istinaden, Maliye Bakanlığının 
05.02.2004 tarihli ve 1725 sayılı uygun görüşüne istinaden 09.02.2004 tarihli ve 417 sayılı 
Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci İkinci ve Üçüncü 
Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden 
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge" ile objektif kriterlere ve ölçülebilir performansa 
dayalı olarak yapılacak ek ödemenin usûl ve esasları belirlenmiştir. 

Gerek, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun anılan hükmünde ve gerekçe, bu hüküm 
uyarınca hazırlanmış olan ve yukarıda zikredilen ek Ödeme yönergelerinde, döner sermaye 
birimlerinin personeline yaptığı ek ödeme tutarlannı etkileyen en önemli unsur, "kurumsal 
faktör" olarak nitelendirilebilecek olan "o birimin cari yılda elde ettiği gelir miktarı" 
olmaktadır. Bu sebeple, kurum ve kuruluşların elde ettikleri gelirler arasında farklılıkların 
ortaya çıkması ne kadar olağan bir durum ise, bu birimlerimizde görevli personelin alacakları 
ek ödeme tutarlarında oluşan farklılıklar da o kadar olağan karşılanmalıdır. 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda görevli personelin alacağı ek ödeme 
tutarları, ikinci basamak personele göre düşük kalsa da, bu kuruluşlarımızın gelirlerini 
artırıcı tedbirler alınmış, hatta bazı yerlerde ikinci basamak ile aynı seviyeye ulaşmıştır. 

Bu amaçla alınan tedbirlere işaret etmek gerekirse; birinci basamak sağlık 
kuruluşlarımıza ayakta tedavi hizmetlerinin gerektirdiği laboratuvar malzemesi ve 
cihazlarının temininin yanı sıra, diş tedavilerine yönelik diş ünitelerinin bu birimlerimize 
kazandınlmasıyla gelirleri artırılmış; tıbbî donanımın artırılmasına paralel olarak, personel 
atamasında puanlama sistemine geçilmiş ve standart kadro fazlası olan personel 
çalıştırılmaması yönünde çalışmalar yapılarak, belli bölgelerde personel yığılmaları önlenmiş 
ve Mayıs 2004 döneminden itibaren de, birinci basamak sağlık kuruluşlanmızın aylık döner 
sermaye gelirlerinden Bakanlık merkezine % 2 tutannda pay aktarmalan uygulamasına son 
verilmesi cihetine gidilmiştir, 

Keza, birinci basamak sağlık kuruluşlanmızın gelir durumlan göz önüne alınarak, 
"209 sayılı Kanunda Değişik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı" taslağında, ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık kuruluşlanmızın yıllık gelirlerinin % 50'sini ek ödeme olarak 
dağıtabilmeleri öngörülmüş iken, birinci basamak sağlık kuruluşlanmız için bu oran % 65 
olarak belirlenmiştir. Aynca, Taslak ile, Bakanlık merkezine aktanlan % 2 tutanndaki merkez 
payının % 4'e yükseltilmesi hususunda Bakanlığımıza takdir yetkisi verilerek, ilave tutann 
münhasıran birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlannın güçlendirilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla kullanılması öngörülmüştür.Bütün bu çalışmalar ile birinci basamak 
sağlık kuruluşlanmızın güçlendirilmesi ve gelirlerinin arttınlması hedeflenmektedir. 

Dolayısıyla, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlamalan, Verem Savaş Dispanserleri ve 
Sağlık Ocaklannda hizmet veren personelimizin ücret durumunun iyileştirilmesi ve özlük 
haklarının geliştirilmesi konulannda çalışmalanmız süreklilik arz etmektedir. 
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Cevap 2) Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla, 4924 sayılı 
Kanunla 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişiklik neticesinde, sağlık 
hizmetleri sınıfındaki personelin ek göstergelerinde iyileştirme yapılmış olup, yine aynı 
Kanun ile, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalıştırılan sözleşmeli sağlık personeline 
emsali Devlet memurlarının 1,5-3 katı kadar ücret ve ücretin yanı sıra döner sermaye ve ödül 
verilmesine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle mahrumiyet şartlarında çalıştırılan 
personelin daha fazla ücret almaları sağlanmıştır. 

Ayrıca, sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm 
yardımları ödeneği verilebilmesi ve bu personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
209 uncu, 210 uncu, 211 inci ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan 
yararlandırılması da, anılan Kanun'da yapılan düzenleme ile sağlanmıştır. 

Hâlen, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele döner sermayeden ek ödeme 
yapılması uygulaması devam etmekte olup, 209 sayılı Kanun ile ilgili değişiklik teklifimiz de 
Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu değişikliğin Kanunlaşması halinde bilhassa birinci basamak 
sağlık kuruluşlarında çalışan personelin özlük haklan konusunda çeşitli iyileştirmeler 
olacaktır. 

Cevap 3) Personele yapılan ek ödeme tutarlan, kurumun elde ettiği gelire göre 
belirlenmektedir. Sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim yerinin hasta potansiyeli, yataklı 
tedavi kurumu olup olmaması gibi hususlar kurumun gelirlerini etkileyen en önemli 
etkenlerdir. Birinci basamak sağlık kuruluşlannda hasta yatışı yapılmaması, ameliyat ve ileri 
derecede tetkik ve tedavi uygulanmaması, ileri laboratuvar tetkikleri ile görüntüleme 
cihazlannın bulunmaması ve yataklı tedavi kurumlarında bulunan tüm uzmanlık dallarının 
yani uzman hekimin bulunmaması gibi faktörler birinci basamak sağlık kuruluşlarının 
gelirlerinin yataklı tedavi kurumlannın altında gerçekleşmesine sebep olmaktadır. 

Ancak, birinci basamakta yukanda belirtilen işlerin yürütülmesi için harcama 
yapılması sözkonusu olmadığı için, gelirin daha fazla oranının personele yansıması mümkün 
olmaktadır. Ayrıca, Yeşil Kart Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 01 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren ayaktan hasta muayene bedelleri ödeneceğinden 1 Nolu Döner Sermayeye ilave 
kaynak aktanlması sağlanmış olacaktır. 

(1) numaralı başlık altında ifade edildiği gibi, birinci basmak sağlık kuruluşlarımızın 
gelirlerini artırıcı tedbirlerle ilgili olarak gerekli adımlar ivedilikle atılmış, hatta bazı yerlerde 
ikinci basamak ile aynı seviyeye ulaşmıştır. 

Cevap 4) 2002 yılının Aralık ayından 2004 yılı Temmuz ayına kadar, sağlık ocaklan, 
ana çocuk sağlığı ve aile plânlaması merkezleri ve verem savaş dispanserlerinden Devlet 
hastanelerine, Devlet hastanelerinden de anılan sağlık kuruluşlarına tayin olan personelin 
sayısını gösteren tabloları ilişikte sunulmaktadır. 

Cevap 5) Yukanda da belirtildiği üzere; Bakanlığımız personeline döner sermaye 
gelirlerinden yapılan ek ödemeler 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunun 49 uncu maddesi ile 209 
sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun"un 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasından sonraki hükümleri değiştirilmiş ve bu değişikliğe bağlı olarak ve anılan kanuna 
istinaden yapılmaktadır. 

209 sayılı Kanun, Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluştan ile hıfzıssıhha 
enstitülerini kapsamakta olup, polis hastaneleri ve PTT gibi Bakanlığımız dışındaki kurumlar 
bu kanun kapsamı dışında bulunmaktadır. Dolayısı ile bu tür Kurumlarda görevli sağlık 
çalışanlarına anılan Kanuna istinaden ek ödeme yapılması mümkün değildir. 

Diğer taraftan; Belediye hastanelerinin döner sermaye sistemi ile çalışması hususunda 
ilgili kurumlarca çalışmalar yürütülmektedir. Aynca, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına. Ait 
Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasansı" Taslag%Ü& Polis 
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Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı" Taslağı ile Polis 
ve PTT Hastanesi gibi sağlık birimleri de Bakanlığımıza devredileceğinden döner sermaye 
uygulaması kapsamına girmiş olacaklardır. 

Cevap 6) Kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklan arasındaki dengesizlikleri 
gidermek ve adil bir ücret rejiminin tesisini sağlamak, Hükümetimizin temel hedefleri 
arasındadır. Farklı kurumlarda görev yapmakla birlikte aynı veya benzer niteliklere sahip olan 
ve benzer görevlerde bulunan kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik hakları arasındaki 
adaleti sağlamak, bu kapsamdaki en temel önceliklerden birisini oluşturmaktadır. Önceki 
dönemlerde kamu personelinin özlük haklanna ilişkin olarak yapılan, belirli unvan grupları ve 
hizmet sınıfları ile sınırlı, münferit düzenlemeler mevcut dengesizliklerin artmasına yol 
açmıştır. Bu ve benzer münferit düzenlemeler, Hükümetimizin uygulamakta olduğu ücret 
politikasıyla bağdaşmamaktadır. 

Bu itibarla, kamu personelinin özlük haklanna ilişkin olarak kapsamlı bir 
düzenlemenin yapılması zorunluluk halini almıştır. Buna yönelik olarak, Hükümetimizin 
icraat önceliklerini ve hedeflerini belirlediği Acil Eylem Planında "Devlet Personel Rejimi 
Reformu"na büyük önem vermiş bulunmaktayız. Hükümet olarak; Devlet Personel Rejimi 
Reformu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüler arasındaki ekonomik ve 
sosyal farklılıkların ortadan kaldınlmasını, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesini ve 
ücret dengesizliklerinin giderilmesini hedeflemekteyiz. 

Cevap 7) Yukanda da ifade ettiğimiz gibi, Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların 
ortadan kaldırılması, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve ücret dengesizliklerinin 
giderilmesi hedeflenmektedir. 

Bu amaçla yürütülen Devlet Personel Rejimi Reformuna ilişkin çalışmalar belirli bir 
düzeye ulaşmış olup, ilgili Bakanlıkça, yapılan çalışmanın ilgili kurumların görüşü alınmak 
suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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Sağlık Ocaklarından Hastanelere 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

L? 

BRANŞI 
DIŞ TABİBİ 
E B E 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
MEMUR 
SAĞLIK MEMURU 
SAĞLIK TEKNİSYENİ 
TABİP 
ŞOFÖR 

MİKTARI 
13 
17 
511 
13 

9 
9 7 

1 
1062 

2 | 

AÇSAP' dan Hastanelere 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

! 14 
' 15 

16 

BRANŞI 
AMBAR MEMURU 
BAŞHEMŞİRE 
DİYETİSYEN 
DİŞ TABİBİ 
E B E 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
MEMUR 
PSİKOLOG 
SAĞLIK MEMURU 
SAĞLIK TEKNİKERİ 
SOSYAL ÇALIŞMACI 
TABİP 
TIBBİ TEKNOLOG 
UZMAN (TUTG) 
Ş E F 

MİKTARI 
1 
2 
1! 

10 
1 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

43 
2 

88 

A 
Verem Savaş Dispanserlerinden Hastanelere 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

BRANŞI 
AYNİYAT SAYMANI 
BAŞHEMŞİRE 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
MEMUR 
SAĞLIK MEMURU 
TABİP 
UZMAN (TUTG) 

MİKTARI 
1 
11 
5 
1 
1 

47 
32 
2 9 | 
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Hastanelerden Sağlık Ocaklarına 

1 
2 

I 3 
4 
5 
6 
7 
8 

! g 
I 10 

BRANŞI 
ASİSTAN 
DİŞ TABİBİ 
EBE 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
KORUMA VE GÜVENL 
MEMUR 
SAĞLIK MEMURU 
TABİP 
ŞOFÖR 

MİKTARI 
25 
58 
10 
18 
19 

1 
6 

103 
459 

1 

Hastanelerden Verem Savaş Dispanserlerine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I 10 
11 

BRANŞI 
ASİSTAN 
AYNİYAT SAYMANI 
BAŞHEMŞİRE 
HASTANE MÜDÜRÜ 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
MEMUR 
SAĞLIK MEMURU 
TABİP 
UZMAN (TUTG) 
ŞEF 

MİKTARI 
20 

11 
1 
2 
1 
1 
3 

35 
12 
6 
3İ 

Hastanelerden AÇSAP 'a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

I BRANŞI 
ASİSTAN 
AYNİYAT SAYMANI 
BAŞASİSTAN 
BAŞHEMŞİRE 
DİYETİSYEN 
DİŞ TABİBİ 
HEMŞİRE 
HİZMETLİ 
MEMUR 
SAĞLIK MEMURU 
TABİP 
TIBBİ TEKNOLOG 
UZMAN (TUTG) 

I 14İŞEF I 

I MİKTARI 
65 

1 
4 
5 
2 

12 
2 
3 
1 
91 

15 
2 

42 
2| 
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2. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya-Kepez'deki hastane inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3155) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
uıtabya Milletvekili 

Antalya 'da yayınlanmakta olan Körfez Gazetesi'nin 21 Haziran 2004 
tarihli sayısında manşetten verdiği habere göre, Antalya Kepez'deki hastanenin, 
Sayın Başbakanın "Kısa zamanda bitecek" şeklindeki vaadine rağmen hâlâ 
tamamlanmamıştır. Bu bağlamda, 

1. Adı geçen hastanenin hâlâ tamamlanmamış olmasının gerekçesi 
nedir? 

2. Bu hastane ne zaman tamamlanacak ve hizmete girecektir? 
3. Kerpez'deki bu hastanenin yapımı aşamasında devletin herhangi bir 

nedenle zarara uğraması söz konusu mudur? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı : U.IO.O.APK.0.00.00.00/ £&\1~ 
Konu: Yazılı Soru önergesi ANKARA 

25 Ekim 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD-A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3155-6673/21 378 
sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından "Antalya Kepez'deki hastane 
inşaatı" ile ilgili olarak verilen 7/3155 Esas numaralı Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte 
gönderi Imcktedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. R«cep AK DAĞ 
Bakan 
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Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya-Kepez' deki hastane inşaatı" 
ile ilgili olarak vermiş olduğu Yazılı Soru Önergesi'nin cevabıdır. 

SORULAR: 

"Antalya'da yayınlanmakta olan Körfez Gazetesi'nin 21 Haziran 2004 tarihli sayısında 
manşetten verdiği habere göre, Antalya Kepez'deki hastane, Sayın Başbakanın "Kısa 
zamanda bitecek" şeklindeki vaadine rağmen hâlâ tamamlanmamıştır. Bu bağlamda, 

" 1 - Adı geçen hastanenin hâlâ tamamlanmamış olmasının gerekçesi nedir ? 
u2- Bu hastane ne zaman tamamlanacak ve hizmete girecektir ? 
*k3- Kepezde'ki bu hastanenin yapımı aşamasında devletin herhangi bir nedenle zarara 

uğraması söz konusu mudur ?" 

CEVAPLAR: 

CEVAP 1- Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan 1. Keşif özetine 
göre ihalesi yapılan iş 08.09.2001 tarihinde başlamıştır. 

Geçmiş dönemde, 24.09.2001 tarihli Bakan oluru ile mevcut binada fonksiyon 
değişikliğine gidilmiş ve kardiyoloji, KVC, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji 
klinikleri ile Hemodiyaliz üniteleri ve 6 adet ameliyathane eklenmesi nedeniyle çıkarılan 
keşif miktarı aşılmıştır. 

Diğer taraftan, yüklenicinin %50'yi aşan keşif artışı talebinden dolayı işin 
yürütülmesinde duraksama olmasına rağmen %30 keşif artışı kadar imalat yapılmıştır. 

Yukarıda belirtilen fonksiyon değişikliğinden kaynaklanan yeni iş kalemleri keşif 
dışında kaldığından kalan iş için tasfiyeye gidilerek yapılacak ihale ile Bakanlığın bütün 
imkanları zorlanarak en kısa sürede inşaat tamamlanacaktır. 

CEVAP-2: Keşfi tamamlanan Hastane inşaatının bitirilebilmesi için, mevcut haliyle 
kabulü yapılarak, ikmal keşfinin hazırlanması ve keşif bedeli kadar ödeneği karşılanarak 
ikmal ihalesinin yapılması gerekmektedir. İkmal işlerinin 2004 yılı birim fiyatlarıyla 
yaklaşık maliyeti (KDV Hariç) 3 Trilyon TL.'dir. 

Bakanlığımız, bütçe imkanları doğrultusunda hastane inşaatını 2004 yılı sonuna kadar 
tamamlamayı planlamaktadır. 

CEVAP-3: Söz konusu hastane inşaatının yapımı aşamasında Devletin herhangi bir 
zararı söz konusu değildir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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3. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Devlet Hastanesinde mal ve hizmet 
alımının durdurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3243) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

Son haftalarda yerel basında yer alan haberlere göre, Antalya Devlet Ilastanesi'nde 

tüm mal ve^hizmet alımları, Başhekim Arif Bulut tarafından tasarruf gerekçesi ile 

durdurulmuştur. Yine aynı haberlerde anlatıldığına göre, hastanede çok ciddi boyutlarda 

temizlik ve hizmet aksaması sorunları yaşanmaktadır. Bu bağlamda, 

1. Yerel basında yer alan, tasarruf gerekçesiyle Antalya Devlet Hastanesi'nde tüm mal 

ve hizmet alımlarının durdurulduğu iddiası doğru mudur? 

2. Eğer bu iddialar doğru ise, bu kararın gerekçesi tam olarak nedir? 

3. Antalya ülkemizin en büyük turizm metropolü iken, mal ve hizmet alımının 

durdurulması nedeniyle Antalya Devlet Hastanesi'nin vatandaşlarımıza ve turistlere 

verdiği sağlık hizmetindeki aksamanın boyutu tam olarak nedir? 

4. Antalya Devlet Hastanesi'nin ve dolayısıyla Antalyalıların bu mağduriyeti ne zaman 
giderilecektir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.1OO.APK.0OO000O/ && l < 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ANKARA 

25 Ekim 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD-A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI tarafından "Antalya Devlet Hastanesi nd 
mal ve hizmet alımlarının durdurulduğu iddiası" ile ilgili olarak verilen 7/3243 Esas numaaıl 
Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. R*£ep AKDAĞ • 
Bakan 
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Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın "Antalya Devlet Hastanesinde mal ve 
hizmet alımlarının durdurulduğu iddiası" ile ilgili olarak vermiş olduğu Yazılı Soru 
Önergesi 'nin cevabıdır. 

SORULAR: 
"Son haftalarda yerel basında yer alan haberlere göre, Antalya Devlet Hastanesi'nde 

tüm mal ve hizmet alımları, Başhekim Arif BULUT tarafından tasarruf gerekçesi ile 
durdurulmuştur. Yine aynı haberlerde anlatıldığına göre hastanede çok ciddi boyutlarda 
temizlik ve hizmet aksaması sorunları yaşanmaktadır. Bu bağlamda; 

' i - Yerel basında yer alan, tasarruf gerekçesiyle Antalya Devlet Hastanesi"nde tüm 
mal ve hizmet alımlarının durdurulduğu iddiası doğru mudur? 

"2- Eğer bu iddialar doğru ise, bu kararın gerekçesi tam olarak nedir ? 
"3- Antalya ülkemizin en büyük turizm metropolü iken, mal ve hizmet alımının 

durdurulması nedeniyle Antalya Devlet Hastanesi'nin vatandaşlarımıza ve turistlere verdiği 
sağlık hizmetindeki aksamanın boyutu tam olarak nedir ? 

"4- Antalya Devlet Hastanesi'nin ve dolayısıyla Antalyalıların bu mağduriyeti ne 
zaman giderilecektir ?'' 

CEVAPLAR: 
CEVAP 1- Antalya Devlet Hastanesinde temizlik işleri titizlikle yürütülmüş, 

Hastanenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları yasal çerçeveler içerisinde yapılmıştır. 
Dolayısıyla Ocak ayından bu tarihe kadar düzenli olarak mal ve hizmet alımı yapılmış olup. 
tasarruf gerekçesiyle mal ve hizmet alımında bir kesinti söz konusu olmamıştır. 

CEVAP 2- Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere, anılan Hastanenin. 2004 
yılında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alımına devam ettiği; aksi yöndeki haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. 

CEVAP 3- Anılan Hastane'deki mal ve hizmet alımlarının durdurulması sözkoııuşu 
olmadığından, bu sebeple hizmette aksama olduğundan söz etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki; hastanelerimizde sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz bir şekilde, hiçbir 
aksamaya meydan verilmeksizin sunulmakta olup; hastane idarecilerimizin -tasarruf saik i ile-
ertelenemez ve geciktirilemez mahiyetteki bu hizmetlerin sunulmasını zorlaştıracak veya 
imkânsız hâle getirecek şekilde, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını yapmaması gibi 
uygulama benimsemeleri söz konusu değildir. 

CEVAP 4- Yukarıda da belirtildiği üzere, Önerge'de belirtilen iddialar nedeniyle. 
Antalya halkının mağduriyeti sözkonusu değildir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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4. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, depremzedelerin yapılan işyerleriyle ilgili sorun
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/3387) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında evlerini yitirenlere kalıcı konutlar yapılırken, iş 
yerlerini kaybedenlere de kalıcı konut bölgelerinde iş yerleri yapılmıştır. Konutlar için 12 
milyarlık bedel konulmuş ve geri ödemesi 18 yıla kadar yayılmıştır. 25 m2'lik iş yerleri için 
ise 25 milyarlık bedel konmuş ve bu bedelin 5 yflda geri ödenmesi istenmiştir. İş yerlerinin 
şehir merkezleri dışına yapılmasının yanında çok katlı yapılmalanndan doğan sorunlar göz 
önünde bulundumlmamıştır. Bu nedenle, deprem sonrası kalıcı konut bölgelerinde yapılan iş 
yerlerinden, iş yeri olarak istenilen biçimde fayda sağlanamamaktadır. Bu konuyla ilgili 
olarak; 

1. Deprem sonrası yapılan iş yerlerinin bazılarının noter aracılığıyla ilgili Bakanlığa geri 
devredildiği söylenmektedir. Şimdiye kadar kaç iş yeri bu şekilde geri devredilmiştir? 

2. İş yerlerinin çok katlı yapılması nedeniyle, müşteriyle aynı oranda iletişim 
kuramamaktadırlar. Neden alt kattakiler ile üst kattakiler arasında farklı bir 
fiyatlandırma yoluna gidilmemiştir? 

3. Kalıcı konutlarda geri ödemelerin süresi daha uzun tutulurken bu fırsat neden, iş yeri 
sahiplerine tanınmamıştır? 

4. Kalıcı konut bölgelerinin dolayısıyla bu işyerlerinin şehir merkezine 15-20 km 
uzaklıkta, halkın söylemiyle "dağ başına" yapılması nedeniyle bu yerleşim yerlerinde 
istenilen, planlanan yerleşim düzeni sağlanamamıştır. Dolayısıyla bu iş yerleri bugün 
iş yapamaz durumdadırlar. Bakanlık olarak söz konusu iş yerlerinin bu yeni koşullara 
göre yeniden fiyatlandınlması, geri ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesi yoluna 
gidilmesi daha doğru olmaz mı? 

5. Bu yapılmadığında, bugünkü değeriyle 25 milyar etmeyen dükkanlarla, depremde 
zaten kurulu işini kaybetmiş olan iş yerleri sahipleri, ikinci bir darbeyi, devlet yardımı 
adı altında almış olmayacaklar mı? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK0.21.00.17/ /6^ 
KONU : Yalova Milletvekili ft0 - W İ M »m 

MuharremİNCE'nin 8 2 EKlM OT 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3387-6936/22180 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378-26/4630 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kalıcı 
konut bölgelerinde yapılan işyerleriyle ilgili olarak, Saym Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 
T.B.M.M. 7/3387 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

{ Zeki E 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
T.B.M.M. 7/3387 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında evlerini yitirenlere kalıcı konutlar yapılırken, İş 
yerlerini kaybedenlere de kalıcı konut bölgelerinde iş yerleri yapılmıştır. Konutlar için 12 
milyarlık bedel konulmuş ve geri ödemesi 18 yıla kadar yayılmıştır. 25 m2'lik iş yerleri için ise 
25 milyarlık bedel konmuş ve bu bedelin 5 yılda geri ödenmesi istenmiştir. İş yerlerinin şehir 
merkezleri dışına yapılmasının yanında çok katlı yapılmalarından doğan sorunlar göz önünde 
bulundurulmamıştır. Bu nedenle, deprem sonrası kalıcı konut bölgelerinde yapılan iş 
yerlerinden, iş yeri olarak istenilen biçimde fayda sağlanamamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1- Deprem sonrası yapılan iş yerlerinin bazılarının noter aracılığıyla ilgili Bakanlığa 
geri devredildiği söylenmektedir. Şimdiye kadar kaç iş yeri bu şekilde geri devredilmiştir? 

2- İş yerlerinin çok katlı yapılması nedeniyle, müşteriyle aynı oranda iletişim 
kuramamaktadırlar. Neden alt kattakiler ile üst kattakiler arasında farklı bir fıyatlandırma 
yoluna gidilmemiştir? 

3- Kalıcı konutlarda geri ödemelerin süresi daha uzun tutulurken bu fırsat neden, iş yeri 
sahiplerine tanınmamıştır? 

4- Kalıcı konut bölgelerinin dolayısıyla bu işyerlerinin şehir merkezine 15-20 km 
uzaklıkta, halkın söylemiyle "dağ başına" yapılması nedeniyle bu yerleşim yerlerinde istenilen, 
planlanan yerleşim düzeni sağlanamamıştır. Dolayısıyla bu iş yerleri bugün iş yapamaz 
durumdadırlar. Bakanlık olarak söz konusu iş yerlerinin bu yeni koşullara göre yeniden 
fiyatlandırılması, geri ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmesi daha doğru 
olmaz mı? 

5- Bu yapılmadığında, bugünkü değeriyle 25 milyar etmeyen dükkanlarla, depremde 
zaten kurulu işini kaybetmiş olan iş yerleri sahipleri, ikinci bir darbeyi, devlet yardımı adı 
altında almış olmayacaklar mı? 

CEVAP: 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası Avrupa Yatırım 
Bankasından temin edilen kredi çerçevesinde Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) 
tarafından; Marmara Bölgesindeki Kocaeli, Yalova, Adapazarı, Düzce ve Bolu İllerinde Afet 
İşleri Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen hak sahipleri için, yaklaşık 5800 adet işyeri 
yaptırılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
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Bu kapsamda; 

Yalova-Çalıca'da inşa ettirilen 4 adet Ticaret Merkezinde 101 adet işyeri 
Yalova-Soğucak'ta inşa ettirilen 2 adet Ticaret Merkezinde 145 adet işyeri 
Yalova-Subaşı'nda inşa ettirilen 6 adet Ticaret Merkezinde 177 adet işyeri 

olmak üzere Yalova İli için 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi kabul edilenlere 
verilmek üzere, Bakanlığımızca y aptırılan kalıcı konut alanlarındaki sahada yer alan 12 adet 
ticaret merkezinde bulunan toplam 423 adet işyeri PUB tarafından tamamlattırılarak Şubat 
2003'de Bakanlığımıza devredilmiştir. 

İşyerleri, hak sahiplerine 7269 Sayılı Kanunun 3177 Sayılı Kanunla değişik 
40.maddesine göre borçlandırılmak suretiyle ve noter kurası ile verilmiştir. 

İşyerlerinin birim maliyetleri Başbakanlıkça (Proje Uygulama Birimince) belirlenerek 
Bakanlığımıza bildirilmiş ve üst yapı maliyet bedeline işyerlerinin yapıldığı arsaların 
kamulaştırma bedelininde ilavesi ile bulunan bedel üzerinden (bir işyerine düşen arsa payı 
bedeli üst yapı maliyet bedeli) iki yılı ödemesiz 5 yıl vadeli ve yıllık % 4 faizli olarak 
borçlanmalarının yapılması istenmiştir. 

Bölgeden gelen hak sahiplerinin dilekçelerinde, işyerlerinin vadesinin kısa olduğundan 
ödemede güçlük çektikleri belirtilmiştir. 

Vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak 24.09.2004 gün ve 14277 sayılı Olur ile 
Marmara Bölgesindeki 5 yıl olan işyeri vadeleri 10 yıla çıkartılmış olup, bu hususta 
Valiliklerine (Bayındırlık vejskan Müdürlüğü) ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
gerekli talimat verilmiştir^ 

5. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev
lendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3388) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda memur, sözleşmeli 
personel, geçici personel ve işçi statüsünde çalışanlardan 58 ve 59. hükümet 
dönemlerinde Genel ve Katma Bütçeli kurumlar ile Kamu İktisadi 
Teşekküllerinde, Belediyelerde, TBMM'de (Milletvekili ve Personel olarak) ve 
Üst Kurullarda geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerle, seçilenlerin ve 
atananların; görevlendirildikleri, seçildikleri ve atandıkları kadro unvanını da 
belirtmek suretiyle dökümlü listesini açıklarmısınız? 

- 9 9 -



T.B.M.M. 

Sayı :B.O2.0.002/ ÇÇ%(ı 
k f n n u • ' Konu 

B : 10 26 .10 . 2004 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

O : 1 

ANKARA 

26.J/&J2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3388-6937/22181 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378-27/4612 
sayılı yazısı. 

c) İçişleri Bakanlığının, 22.10.2004 tarih ve B.05.0.MAII.0.65.00.002/81671 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3388 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet ^H ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI: B.05.0.MAH.0.65.00.002/81671 22.10.2204 

KONU : 73388 sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 6.10.2004 tarihli ve B.02.0.002/5166 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit'in yazılı soru öner
gesine cevap teşkil edecek bilgiler İstanbul Valiliği vasıtasıyla temin edilerek ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Â Kayhan KAVAS 
BakaVı 

Genel Müdür 
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03 KASIM 2002 TARİHÎNDEN İTİBAREN BAŞKA KURALARA NAKİL GİDEN 
PERSONEL LİSTESİ 

ADI SOI 
Abdullah ALICI 
Abdullah GÖKÇE 
Ahmet ŞAHİN 
Ahmet TEMEL 

-Ahmet Rıfat YİĞİTBAŞI 
Ali COŞKUN 
Ali ÇOLAK 
Ali Rıza BABAYİĞİT 
Arif ÇELİK 
Aydın ZİLAN 
Aydoğan BAYRAKTAR 
Ayhan KIRCA 
Ayhan TANGUR 
Bekir Necati ŞİMŞEK 
Cafer ÖTKÜN 
Cavit YILMAZ 
Çetin KARACA 
Duran TOSUN 
Ekrem ATBAKAN 
Erdoğan KOÇKAYA 
Erkan KARATEPE 
Erkut ÖNEŞ 
Fahrettin ÇAKMAK 
Fahrettin KARADAĞ 
Faruk KANDEMİR 
Gülten ÖZKOCA BALLI 
Gönül KARATEPE 
Hasan SÖNMEZ 
Hasan Basri GEYLANİ 
Huri Tilla İLÇE 
Hülya KURT ÇETİNKAYA 
Hüsnü KIRCI 
İsmail ARSLAN 
İsmail TEMİZ 
İzzettin ÖZTOSUM 
Kadir BAKIR 
Kamil AKSOY 
Kenan TİFTİKÇİ 
Kenan ÜLKER 
Mehmet DOĞAN 
Mehmet DUMAN 
Mehmet EGE 
Mehmet EROĞLU 
Mehmet KAYA 

Mehmet TÂŞCİ 

Adapazarı B.Şehir Belediye Saşk.ğ; 
Kıraç Belediye Başk.ğı 
Antalya Büyükşehir Beld.6asic.gi 
Esenler Belediye Başkanlığı 
İETT Genel Md.ğü 
Samsun B.Şehir Beld.Bşk.ğı 
ÎSKİ Genel Müdürlüğü 
Beşiktaş Belediye Başkanlığı 
Vakıflar Gene! Md.ğü 
SSK Genel Müdürlüğü 
Avcılar Belediye Başkanlığı 
Düzce Belediye Başkanlığı 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Giresun Belediye Başkanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Beşiktaş Beld.Başk.ğı 
Amasya Belediye Başk.ğı 
•Milli Eğitim Bakanlığı 
Biga Belediye Başkanlığı 
Avcılar Beld.Baş.ğı 
Ümraniye İlçesi Taşdeien Belediye Başk.ğı 
Sarıyer Belediye Başkanlığı 
Amasya Belediye Başk.ğı 
Beşiktaş Belediye Başk.ğı 
Van Belediye Başkanlığı 
Abant İzzet Baysal Üni.Rek. 
Başbakanlık Pers.Prensipler Genel Md.ğû 
Beşiktaş Belediye Başkanlığı 
Tarım ve Köy İşleri Sakaniıği 
Çorum Beld.Bşk.ğı 
Fatih Belediye Başkanlığı 
Maltepe Beiediye Başk.ğı 
Çarşamba Belediye Başk.ğı 
Gürpınar Belediye Başkanlığı 
Maden Tetkik Arama GenefMüdünüğü 
GölDaşı Belediye Başkenti 
Adapazarı Büyükşehir BelC.Başk.gı 
Çanakçı Belediye Başkanlığı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
İsparta Belediye Başkanlığı 
"Diyanet İşleri Başkanlığı 
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MüS3 AKPINAR 
Mustafa KARAPir-:ı 
Mustafa ÖZDERVOL 
Mustafa PEKDAŞ 
Mustafa TAŞ 
Mustafa YANAR 
Muzaffer SARAÇ 
Nadir ADBAY 
Namık BİLİCİ 
Natık GÜLTEKİN 
Necmi KAHRAMAN 
Necmi ŞENCAN 
Nuh VURAL 
Okay ÖZTÜRK 
Osman Kazım KARABEY 
Osman Niyaz» AKÇAY 
Önder ABDİK 
Ö.Nihat AYDOĞAN 
özlem ŞATIR 
Sabri YAĞCI 
Sabri YALIN 
Salih BOZKURT 
Sami AY 

Sebahattin YILDIZ 
Serdar ATALAY 
Sermet Sava MUTLU 
Sevgi DİKME BİNGÖL 
Sinan BÖLEK 
Suat Hakkı KUTAY 
Şenol DEMİRÖZ 
Şükran EVREN 
Şükrü İLHAN 
Temel COŞKUN 
Tuba Demet GENCER 
Uğur COŞKUN 
Vejdi VATANSEVER 
Veli GÜN 
Yahya ALTUNPAK 
Yaşar KARAYEL 
Yaşar PARLAK 
Yıldız EKİCİ 
Yunis YILMAZ 
Yusuf Ziya SAK2EKI 
Yücel YURTSEVER 

İETT Genel Müdürlüğü 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kur. Genei Md.ğü 
Niksar İlçesi Yalkonak Belediye Başkanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
Çankaya Belediye Saşkaniıgı 
Maitepe Belediye Başkanlığı 
Batman Belediye Başkanlığı 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başk.ğı 

Sağlık Bakanlığı 
Esenyurt Belediye Başkanlığı 
İSKİ Genel Müdürlüğü 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Milli Eçtim Bakanlığı 
Mamak Belediye Başkanhğı 
Edirne Belediye Başkanlığı 
Yalova Belediye Başkanlığı 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı' 
Sağlık Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Md.ğü 
Beşiktaş Belediye Başkanlığı 
Kadıköy Belediye Başkanlığı 
TBMM Genel Sekreterliği 
TBMM Genel Sek.Milli Sarayisr Daire Bşk.gı 
TRT Gene! Müdürlüğü 
Şişli Belediye Başkanlığı 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Md.ğü 
İSKİ Genel Müdürlüğü 
Malatya Belediye Başk.ğı 
Sarıyer Belediye Başk.ğı 
Esenyurt Belediye Başkanlığı 
Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Abant izzet Baysal Üni.Rek. 
Personel Prensipler Genei Müdürlüğü 
Adapazarı Büyükşehir Beid.Başk.ğı 
Konya Büyükşenir Beld.BaşK ğı 
Altındağ Belediye Başkanlığı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
eeşiktaş Belediye Başkanlığı" 
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03 KASIM 2002 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞKA KURUMLARIN"TALEBİ 
ÜZERİNE KURUM DIŞINDA GEÇİCİ SÜREYLE GÖREVLENDİRİLEN MEMUR 

PERSONEL LİSTESİ 

ADI SOYADI 
Ahmet EPSİLELİ 
Ali ÖZDEK 
Ali İhsan ÖZTÜRK 
Ali İhsan SARIKOCE 
Atakan GÜNGÖR 
Ayhan GÜRSEL 
Aziz KURT 
Bekir TÜRK 
Cafer ÇELİK 
Cemil UÇAK 
Cevat GÜLER 
Diiruba PEKTAS 
Emine KARAKAL5 
Eyüp KÖNEÇOĞLU 
Fail Tamer KAŞ 
Fatih KORKMAZ 
Hüseyin Avni AKINER 
İbrahim ŞAHİNER 
Kadir ALBAYRAK 
Kasım AYGÜN 
Kemal GENÇ 
M. Şimşek DENİZ 
Mustafa KARAKOÇ 
Mustafa Sedat YILDIRIM 
Nihal KAN DAZ 
Nurten DİRİLOĞLU 
Ömer AKBAYRAK 
Rabia BABACAN 
Salih AL7INYURT 
Salim TOPÇUOĞLU 
Saniye TAN 
Selçuk ÇALIŞKAN 
Serdar KURUBA5 
Şevket ATEŞ 
Türkan KAYIŞ 

Geçici Olarak Görev YaptjÖLKjjruiJİ 
İSKİ Genel Müdürlüğü 
Toka: Belediye Başkaniığ.-
Suitanbeyli Belediye Başkanlığı ^ 

TBMM Edirne Milletvekili Ali AYAG emrinde 
İl Mahalli İdareler Kont. Kurulu Md.ğü. 
İSKİ Genel Md.ğü 
İstanbul Gençlik ve Spor İi Md.ğü, 
İSKİ Genel Md.ğü. 
İSKİ Genel Md.ğü. 
İSKİ Genel Md.ğü. 
İSKİ Genel Md.ğü. 
Uluslar arası Yerel Yön. Birliği İstanbul Şubes! 
Beyoğlu Belediye Başkanlığı 
İstanbul Valiliği 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 
TBMM İst Milletvekili Prof.Dr.Nurettin SÖZEN emrinae 
Esenyurt Belediye Başkanlığı 
Yenidoğah Belediye Başkanlığı 
Fatih Belediye Başkanlığı 
İSKİ Genel Md.ğü. 
Beyoğlu Belediye Başkanlıg: 
Eminönü Belediye Başkanlığı 
î! Mahalli İdareler Kontrol Kurulu Md.ğü. 
Sultanbeyii Belediye Başkanlığı 
İi Mahalli İdareler Kontrol Kurulu Md.ğü. 
İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülk! İdare Amirliği 
İl Mahalli İdareler Kontrol Kurulu Md.ğü. 
Beyoğlu Belediye Başkanlığı 
İSKİ Genel Md.ğü. 
Başbakanlık Personel Prensipler Genel Md.ğü. 
İl Mahalli İdareler Kontrol Kurulu Md.ğü. 
Esenyurt Belediye Başkanlığı 
İSKİ Genel Md.ğü. 
Esenyurt Belediye Başkanlığı 
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 
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3 KASIM 2002 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KATILMAK ÜZERE 
GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN VE MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN PERSONEL 

LİSTESİ 

ADI SOYADI 
Güiseren TOPUZ 
Mikail ARSLAN 
Zülfü DEMİRBAĞ 

SEÇİM pÖLGESİ 
İstanbul MrHetvaki;1 

Kırşehir Milletvekili 
Elazığ Milletvekili 

28 MART 2004 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK 
ÜZERE GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN VE SEÇİMLERİ KAZANAN 

PERSONEL LİSTESİ 

ADI SOYADI 
Sadık DANIŞMAN 
Muharrem ERGÜL 
Mehmet KSL£Ş 
Mevlüt ALBAYRAK 

S?ÇtM BÖKESİ 
Öahçellevler Beid.Medis üyesi 
Beykû2 Belediye Başkanı 
Düzce Belediye Başını 
Sinop Akıncılar Belediye Başkanı 
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İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLİĞİ İŞÇİ KADROSUNDA 
OLUP 03/11/20C2 TARİHİNDEN İTİBAREN DİŞ KURUMLARDA ÇALIŞAN 

PERSONELİN LİSTESİ 

! SIRANOİSİCİL i 

I 1 

! 2 
r 
î 3 I 
i 4 

İ , 5. , 
I ° 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

i 16 

17 

18_ 

19 

20 

21 

22 

1 23 

L-J4_ 

2862 

3818 

4257 

4982 

6034 

6145 

6527 

8&60 

11043 

8484 

14172 

10521 

10578 

10662 

11202 

10000 

223 

4537 

9457 

8333 

8712 

S641 

10445 

11372 

ADI SOYADI 

RIZA BAL 

MUSTAFA OĞLAKÇI | 

MEHMET YILMAZ 

ÖMER CEYHAN 

ALiŞAN ŞAHİN 

ÖZER YİLMAZ 

KAMİL KARABACAK 

ŞERAFETTİN ÖZÇELiK 

'MUSTAFA YILMAZ 

ALAATTİN SEVİNÇ 

IRASİMAKTÜRK 

HAKAN ÖZTAŞ 

AHMET ARTUN 

HÜSEYİN BAŞ 

GÖREV YAPTIĞI BİRİM I 

İSTANBUL VALİLİĞİ .. I 

İSTANBUL VALİÜĞ! 

İSTANBUL VALİLİĞİ . I 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALLIĞI 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ '.. | 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ I 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ ' 

İSTANBUL VALİLİĞİ _ J 
f I 

|ALi ŞAHİN [İSTANBUL VALİLİĞİ | 

İBEKİR ÇELEN 

jAü RAKSOY 

I F A H R E T T I N YILDIZ 

jAYHAN KİLİÇ 

HÜSEYİN OOĞAN 

M.İKBAL DEMİRBAĞ 

AK!N AKSU 

NURETTİN KORKMAZ 

KADİR YAVUZ 

İJSKİ İ 

'İL SEÇİM KURULU BASK. 

•İL SEÇİM KURULU BASK. 

DÜZCE BELEDİYE BASK 

BEYKOZ BELEDİYE 8AŞK. 

T.B.M.M 

KARTAL BSLEDİYt BASK. 

ÇAVUŞBAŞİ BELEDİYE BASK 

CAVUŞBAŞi BELEDİYE BASK 
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6. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Marmara Denizinde fay hattı ile ilgili yapılan çalış
malara ve olası depremin sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3398) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Hakkı ÜLKÜ . 
İzmir Milletvekili 

1) Geçen yıl Marmara Denizinde fay hattı ile İlgili çalışma yapan Fransız Le 
Suroit gemisinin hazırlamış olduğu raporlann, Fransa'nın uluslar arası bilim 
dergisi Elsevier'de yayınlandığı iddiaları doğru mudur? 

2) Marmara Denizinde; Marmara depremi ve fay hattı ile ilgili Fransız Le 
Sunoit gemisinin 12 bilim adamı ile yapmış olduğu araştırma sonucunda 
oluşturulan çalışmaların kesin raporları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
yetkililerine sunulmuş mudur? 

3) Bu çalışmaların, Prof. Xavier Le Pichon başkanlığında 12 bilim adamları 
tarafından gerçekleştirildiği ve İstanbul'da olası bir depremin şiddetinin 
sanıldığından daha büyük olacağı, vereceği zararın ile etkisinin karşısında 
korkulması ve ciddiye alınıp buna göre önlem alınması gerekmiyor mu? 

4) Bilim adamlarının, olası bir depremde Marmara Denizinde 4 metre v e 
daha yüksek tsunami dalgalarının olabileceği, depremin Eminönü, Fatih, 
Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Küçük Çekmece ve Büyük Çekmeceyi 9 
şiddetinde sarsacağını iddia etmektedirler. Bu iddiaların doğruluk payı nedir? 

5) Fransa'nın uluslar arası bilim dergisi Elsevie'de yayınlanan raporda, 
depremin boyutlarının büyük ve ciddiye alınmasının gereğini ortaya koyması 
karşısında, bu güne kadar bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ne tür çalışma 
yapılmıştır? Çalışma yapılmıyorsa, göz göre-göre geliyorum diyen, şiddetinin ve 
etkisinin çok büyük olacağı bilim adamları tarafından ortaya konulan »verilerle 
iddia edilen bu deprem karşısında, elimiz kolumuz bağlı bir vaziyette "Allanın 
hikmeti" diyerek hızlandırılmış tren kazasında olduğu gibi "başarımızı 
çekemeyenlerin kem gözleri" denerek bilim inkar edilerek, binlerce insanın göz 
göre-göre ölmesine seyirci mi kalınacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ /U * 
KONU :İzmir Milletvekili 

HakkıÜLKÜ'nün 2 2 EKİM 2004 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7023/22385 sayılı 
yazımz. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Sayın Başbakammıza 
yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım 
tensip ettikleri T.B.M.M. 7/3398 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

/ \: 

Zeki^RGEZEN 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN 

T.B.M.M. 7/3398 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- Geçen yıl Marmara Denizinde fay hattı ile ilgili çalışma yapan Fransız Le Suroit 
gemisinin hazırlamış olduğu raporların, Fransa'nın uluslararası bilim dergisi Elsevıer'de 
yayınlandığı iddiaları doğru mudur? 

2- Marmara Denizinde; Marmara depremi ve fay hattı ile ilgili Fransız Le Suroit 
gemisinin 12 bilim adamı ile yapmış olduğu araştırma sonucunda oluşturulan çalışmaların 
kesin raporları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerine sunulmuş mudur? 

3- Bu çalışmaların, Prof. Xavier Le Pichon başkanlığında 12 bilim adamı tarafından 
gerçekleştirildiği ve İstanbul'da olası bir depremin şiddetinin sanıldığından daha büyük 
olacağı, vereceği zarar ile etkisinin karşısında korkulması ve ciddiye alınıp buna göre önlem 
alınması gerekmiyor mu? 

4- Bilim adamlarının, olası bir depremde Marmara Denizinde 4 metre ve daha yüksek 
tsunami dalgalarının olabileceği, depremin Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, 
Küçük Çekmece ve Büyük Çekmeceyi 9 şiddetinde sarsacağım iddia etmektedirler. Bu 
iddiaların doğruluk payı nedir? 

5- Fransa'mn uluslararası bilim dergisi Elsevie'de yayınlanan raporda, depremin 
boyutlarının büyük ve ciddiye alınmasının gereğini ortaya koyması karşısında, bu güne kadar 
bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ne tür çalışma yapılmıştır? Çalışma yapılmıyorsa, göz 
göre-göre geliyorum diyen, şiddetinin ve etkisinin çok büyük olacağı bilim adamları 
tarafından ortaya konulan verilerle iddia edilen bu deprem karşısında, elimiz kolumuz bağlı 
bir vaziyette "Allahm hikmeti" diyerek hızlandırılmış tren kazasında olduğu gibi "başarımızı 
çekemeyenlerin kem gözleri" denerek bilim inkar edilerek, binlerce insanın göz göre-göre 
ölmesine seyirci mi kalınacaktır? 

CEVAPLAR: 

1- Fransız IFREMER araştırma kurumuna ait olan Le Suroit gemisi ile Jeofizik etüdler 
tüm Marmara denizinde 12 Eylül - 19 Ekim 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir, 
Marmara Denizi ile ilgili rapor, Sn. Xavier Le PİCHON'un Fransız bilimadamı olması ve 
çalışmayı kendilerinin yürütmesi nedeniyle, uluslararası bilim dergisi Elsevier'de 
yayınlanmıştır. 

2- Bu rapor, 7269 sayılı yasa gereği bu tür çalışmaların koordinasyonundan sorumlu 
olan Bakanlığım Afet İşleri Genel Müdürlüğü (Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı)'ne 
sunulmamıştır. Ancak sadece çalışmaya ait "Marine Atlas of the Sea of Marmara" adlı bir 
atlas sunulmuştur. Bu atlas içerisinde de Marmara Denizi'nde yapılan sismik verilerin 
değerlendirme sonuçlan yer almakta olup, herhangi bir ham veri bulunmamaktadır. 
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3- Prof. Dr. Le Pichon ve Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür ekibince son 
üç yıllık çalışma sonucunda beklenilen İstanbul depreminde yırtılacak kınk uzunluğu 400 
km'den 150 km'ye; 150 km'den 110 km'ye ve en son olarak da 110 km'den 50 km'ye kadar 
kısaltılmış bulunulmaktadır. Bu süreçte uzatılan kınk uzunluğundan kısaltılan kırık 
uzunluğuna bağlı olarak, beklenilen deprem büyüklüğü de 7.8'den 7.4'e; 7.4'den 7.0'nın 
altına kadar düşürülmüş bulunmaktadır. Marmara Denizi'ndeki fay geometrisi, Le PİCHON 
ve ekibi tarafından sunulan 7.6-8.0 büyüklüğünde bir depreme neden olabilecek geometriye 
sahip değildir. Bir başka deyişle iddia edildiği gibi fayın tek parçalı olarak yırtılması mümkün 
gözükmemektedir. 

Depremin büyüklüğü, şiddeti, kırılacak fayın uzunluğu, depremin odak derinliği, oluş 
zamanı, yerel zemin koşulları, yapısal özellikler, topografya, alt yapı davranışı, yangın, 
heyelan gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olduğu için, hangi bölgenin ne kadar şiddette 
etkileneceği belirsiz olup, verilen değerler senaryo çalışması kapsamında olup tahminden 
öteye gitmemektedir. 

Yukarıda değişik araştırmacılar tarafından ileri sürülen görüşler, Marmara 
Denizi'ndeki fay geometrisinin tam olarak çözülemediğini ya da sismik profillerin değişik 
araştırmacılar tarafından farklı yorumlandıklarını göstermektedir. Öte yandan eski deprem 
izlerini ve tarihlerini ortaya koyan hiç bir paleosismolojik araştırma yapılmadan deprem 
tehlikesini belirlemenin mümkün olamayacağım belirtmek yerinde olacaktır. 

Araştırmacılar tarafından ileri sürülen deprem tehlikesi belirlemeleri sadece tarihsel 
deprem kataloglanm esas alarak yapılmış istatistiki çalışmalar niteliğindedir. İstanbul'u tehdit 
eden Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesini belirleyebilmek için, 554, 796, 1296, 1509, 
1754, 1766, 1894 gibi depremlerin büyüklükleri, kırık uzunlukları, maksimum-ortalama 
yerdeğiştirme miktarları, hangi fay parçası üzerinde oluştukları, yinelenme aralıkları ve 
yırtılma modellerinin kesin olarak tespit edilmesi gerekmektedir. 

4- Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen çalışmalar Marmara Denizi'nin Deprem 
Tehlikesi ile ilgili bilgiler olmayıp, sadece Marmara Denizi'nin batimetrisi (Deniz tabanı 
topografyası) ile ilgili çalışmalardır. Bu çalışmanın Marmara Denizi'nin deprem tehlikesi ilgili 
çalışmalar olabilmesi için Marmara Denizi'nin Paleosismisite çalışmalarına ait "Fay 
segmantasyonu, Her bir segmentin uzunluğu, her bir segmentin atım miktarı, her bir 
segmentde olan en son deprem tarihi, her bir segmentte olan büyük depremlerde gelişen 
maksimum atım miktarı ve her bir segmenti deprem tekrarlanma aralıkları gibi bulgular 
içermesi gerekmektedir. 

Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı yanal atımlı bir fay olup, 
yanal atımlı fayların tsünami oluşturması mümkün değildir. Tsünami'nin olabilmesi için 
düşey yönlü bir hareketin olması gerekmektedir. Düşey yönlü hareketler de ancak, düşey 
atımlı bir fay, büyük denizaltı kaymaları ya da volkanların olması ile gerçekleşebilir. Olası 
Orta Marmara Fay parçası depreminde 4 metrelik dalgaların oluşabilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Ancak Tekirdağ ya da Orta Marmara Çukurluklarında deniz altı 
heyelanları gelişebilir ve küçük çapta tsünami dalgalan gelişebilir. Ya da 17 Ağustos 1999 
depreminde, Gölcük-Değirmendere'de olduğu gibi kıyı çökmesi sonucu, küçük çapta 
dalgalanmalar gelişebilir. 
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5- Deprem Hazırlıkları, (1) Afet öncesi, (2) Sırası ve (3) Sonrası olmak üzere üç 
aşamada gerçekleştirilmektedir. 

(1) AFET Ö N C E S İ 

• Kentleşmenin daha güvenli bölgelere yönlendirilmesi amacıyla imar planına esas jeolojik-
jeofizik-jeoteknik etütler yapmakta, yaptırmakta, standart ve politikaları oluşturmakta ve 
denetlemektedir. 

• Mikrobölgelendirme çalışmaları kapsamında, tüm belediyeler için Örnek el kitabı 
yayınlanmıştır. 

• Onarım konusunda güçlendirme yönetmeliği çalışmaları başlatılmıştır. 

• Yeniden yapılanma konusunda, Doğu Anadolu Fayı boyunca yer alan Elazığ, Adıyaman, 
Malatya ve Maraş illerini kapsayan pilot bölgede tüm kırsal yerleşim alanlarında depreme 
dayanıksız yapıların yıkılarak yeniden yapılması (DEKAYAP) projesi başlatılmıştır. 

• Depreme dayanıklı altyapı 

• Depreme dayanıklı bina yapımı çalışmaları, kapsamında "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" yeniden ele alınmış ve yeni yönetmelik çalışmaları 
başlatılmıştır. 

• Yapı denetimi. Yapı denetim yasası hayata geçirilmiş ve doğal afet sigortası ülkenin 
gündemine taşınmıştır. 

• Erken Uyarı Sistemlerinin geliştirilmesi, bölgesel ölçekte ivme-ölçer istasyonları 
kurularak erken hasar tahmini ile ilgili pilot çalışmalar başlatılmıştır. 

• Depremlerin Önceden Kestirilmesi Çalışmaları, pilot bölgeler belirleyerek deprem haberci 
istasyonları kurulmuş ve çeşitli uluslararası kurum ve üniversitelerle işbirliği yapılarak 
projeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 

• Deprem Senaryolarının Yapılması (Can kaybı ve yıkılacak bina sayısı öngörüleri), 
Bakanlığımız İstanbul ile ilgili olarak deprem senaryosu çalışması gerçekleştirmiş ve 
İstanbul'un yeniden yapılanması konusunda bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında 
JlCA-tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen İstanbul Master Planı, 
mikrobölgclemc çalışmaları, imar planına esas jeolojik-jeoteknik raporlar, tüm afet 
envanteri, yapı envanteri ve devlet istatistik verileri birlikte değerlendirilmeye alınmış ve 
G1S ortamında yorumlanması planlanmıştır. 

• Deprem tatbikatları, Deprem öncesi, sırası ve sonrasında, vatandaşlarımızın nasıl 
davranması gerektiği konusunda el kitapçıkları basılmıştır.. 

(2,3) AFET SIRAST ve SONRASI 

• Hasar tespit 
• tik yardım 
• Hastane 
• Ulaşım 
• Barınma 
• I lak sahipliği ve borçlandırma 
• Gerekli psikolojik tedavi 
• Onarım ve güçlendirme çalışmaları 
• Kalıcı konut yapımı 
Konusunda Bakanlığım Afet İşleri Genel Müdürlüğü her tür çalışmaları gerçekleştirmektedir 

Herhangi bir afet vukuunda kriz yönetimi, 7269 sayılı "Afetlere İlişkin Acil Yardım 
Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik" gereği, Vali veya görevlendireceği Vali 
Yardımcısının başkanlığında oluşturulan "İl Kurtarma ve Yardım Komitesi" marifetiyle 
gerçekleştirmektedir. 

Yine bakanlık olarak olası deprem afetlerinin önceden belirlenmesi ve oluşabilecek 
can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi konusunda tüm bilimsel veriler ve teknolojik 
imkanlar kullanılmak suretiyle çalışmalar sürdürülmektedir. 
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7. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme-Çiftlikköy 'de bir oteldeki uygulamaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3401) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla. Cli-hıJA 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in şirin ilçesi Çeşme, yerli ve özellikle de yabancı 
turistlerin yoğunlukla konuk edildiği, dünyaca bilinen bir turizm 
bölgem izdir. Türkiye'nin tanıtımında ve imajında önemli bir yeri 
vardır. 

Çeşme-Çiftlikköy de bulunan Club Familia HotePin, önündeki 
denizin bir bölümü ile havuzundan biri, yüksek perdelerle çevrilmiş 
ve haremlik-selamlık olarak bölünmüştür. Dolayısıyla, denizin ve 
havuzun haremlik olarak bölünen kısmı, bu turistik otelde kalan 
vatandaşlara ve turistlere kapatılmış ve yasaklanmıştır. 

1-Bu durum normal mi? Herkese açık olan deniz vüksek 
perdelerle çevrilerek, vatandaşlara ve turistlere kapatılır mı? Deniz 
haremlik-selamlık diye bölünür mü? 

2- Turizm Bakanlığı, İl Müdürü ve diğer yetkililer, Türkiye'nin 
imajına zarar veren bu duruma neden müdahale etmiyorlar? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940~;Z#*«f QjU101 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2004 gün ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-378-40 / 4637 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in 7/3401-7069 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 7/3401-7069 ESAS 

NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 
BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

İzmir'in şirin ilçesi Çeşme, yerli ve özellikle de yabancı turistlerin yoğunlukla 
konuk edildiği, dünyaca bilinen bir turizm bölgemizdir. Türkiye'nin tanıtımında ve 
imajında önemli bir yeri vardır. 

Çeşme-Çiftlikköy de bulunan Club Familia Hotel'in, önündeki denizin bir 
bölümü ile havuzundan biri, yüksek perdelerle çevrilmiş ve haremlik-selamlık olarak 
bölünmüştür. Dolayısıyla, denizin ve havuzun haremlik olarak bölünen kısmı, bu 
turistik otelde kalan vatandaşlara ve turistlere kapatılmış ve yasaklanmıştır. 

SORU 1. Bu durum normal mi? Herkese açık olan deniz yüksek perdelerle 
çevrilerek, vatandaşlara ve turistlere kapatılır mı? Deniz haremlik-selamlık diye 
bölünür mü? 

SORU 2. Turizm Bakanlığı İl Müdürü ve diğer yetkililer, Türkiye'nin imajına 
zarar veren bu duruma neden müdahale etmiyorlar? 

CEVAP 1-2. Bakanlığımız kayıtlarında yapılan inceleme sonucu; İzmir ili 
Çeşme ilçesi Çiftlikköy'de faaliyet gösteren Club Familia Hotel'in Bakanlığımızdan 
belgeli bir işletme olmadığı anlaşıldığından konu hakkında bir işlem yapılamamıştır. 

Ancak, önergede yer alan konu araştırılmak ve incelenmek üzere İzmir 
Valiliğine iletilmiştir. 
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8. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Kıbrıs Türk Hava Yollarının bazı uçaklarının 
kiralanmasına ve bu kuruluştaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3403) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 31.08.2004 

Mustafa ÖZ 
Mersin Milletvekili 

Kıbrıs Türk Hava Yollan (KTHY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile Türkiye Cumhuriyetinin yan yanya ortak olduğu bir kamu 
kuruluşudur. Bu kuruluşta sürekli siyasi amaçlı görevlendirmeler yapılmış 
ve zaman zaman yolsuzluk iddiaları medyaya yansımıştır. 

Bu kamu kuruluşuna ait 177 koltuklu uçaklar bir turizm şirketine 
Ercan - Sabiha Gökçen Havaalanı arasında full charter olarak 9 bin dolara 
kiralanmıştır. (Bu rakama personelin havalimanı transferi, konaklaması, 
yiyecek ve içeceği dahil) 

Aynı dönemde, KTHY kendi yolcularım taşımak için Türk Hava 
Yollan'ndan Ercan Atatürk Havalimanı arasında full charter olarak 16 bin 
dolara 155 koltuklu uçak kiralanmıştır. 

1) KTHY, 177 koltuklu uçaklarım kimlere kiralamıştır? 

2) Belli kişilere 9 bin dolara ucuz kiralanıp onun yerine THY'dan 
16 bin dolara yüksek bedelle uçak kiralanması sonucu ne kadar 
zarar doğmuştur? 

3) Kiralama kararlarını alan yetkililer kimlerdir? 

4) Bu kişilerden hesap sorulacak mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / o t - 1 - S ^ <& /ta/2004 
KONU : 7/3403-7155 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3403-7155/22987 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 04.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-378-42/4604 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 
7/3403-7155 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak özelleştirme İdaresi 
Başkanlığfnın 20.10.2004 tarih ve B.02.01 .ÖİB.0.65.00.00/10354 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 3 5 4 2 0 Ekim 20M 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : 05.10.2004 tarih ve B.02.0.001/01-7340 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3403 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Kıbns Türk Hava Yollan (KTHY) Ltd. Şirketi tarafından sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY), Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyetinin yarı yarıya ortak olduğu bir kamu kuruluşudur. Bu kuruluşta sürekli siyasi amaçlı 
görevlendirmeler yapılmış ve zaman zaman yolsuzluk iddiaları medyaya yansımıştır. 

Bu kamu kuruluşuna ait 177 koltuklu uçaklar bir turizm şirketine Ercan-Sabiha Gökçen 
Havaalanı arasında full charter olarak 9 bin Dolara kiralanmıştır. ( Bu rakama personelin 
havalimanı transferi, konaklaması, yiyecek ve içeceği dahil) 

Aynı dönemde, KTHY kendi yolcularını taşımak için Türk Hava Yollarından Ercan Atatürk 
Havalimanı arasında full charter olarak 16 bin Dolara 15S koltuklu uçak kiralanmıştır. 

SORU1- KTHY, 177 koltuklu uçaklarını kimlere kiralamıştır? 

CEVAP 1- Normal tarifeli seferlere ek olarak diğer havayollannda olduğu charter uçuşlar 
planlanmaktadır. Aynı zamanda, KTHY tarafından yapılacak uçuşlar için filo haricinden ek uçak 
ihtiyacı olduğu durumlarda da yurtiçi veya yurtdışı havayollanndan sefer bazında, gün bazmda veya 
belirli periyod için kısa süreli uçak kiralama işlemleri yapılmaktadır. 

Bahsi geçen kiralama işlemleri de bu şekilde gerçekleşmiştir. Detay bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. 

Anı Grup Turizm Tic. San. A.Ş. firması ile 10.07.2002 tarihinde charter uçuş anlaşması 
imzalanmıştır. 
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Bu anlaşmaya göre; 

- 20.07.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A310-200 uçağı (246 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 27.07.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A 310-200 uçağı (246 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 10.08.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A 310-200 uçağı (246 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 17.08.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A 310-200 uçağı (246 koltuk)- 10.500-$+Vergiler 
- 24.08.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A 310-200 uçağı (246 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 31.08.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- A 310-200 uçağı (246 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 07.09.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- B 737-800 uçağı (177 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 14.09.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- B 737-800 uçağı (177 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 21.09.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- B 737-800 uçağı (177 koltuk)-10.500-$+Vergiler 
- 28.09.2002 ECN-SAW-ECN uçuşu- B 737-800 uçağı (177 koltuk)-10.500-$+Vergiler 

Söz konusu uçuşların yapılması aşamasında KTHY için ortaya çıkan uçak eksikliklerinin 
giderilmesi için diğer havayollarından uçak kiralanması yoluna gidilmiştir. 

Bu kiralama anlaşmalarına göre; 

- 24.08.2002 ECN-İST-ECN uçuşu- B 737-400 uçağı (150 koltuk)/THY-ACMI-6.967-$+Vergiler 
- 31.08.2002 ECN-ÎST-ECN uçuşu- B 737-400 uçağı (150 koltuk)/THY-ACMI-6.967-$+Vergiler 
- 07.09.2002 ECN-ÎST-ECN uçuşu- B 737-400 uçağı (150 koltuk)/THY-ACMI-6.967-$+Vergiler 
- 17.09.2002 ECN-ÎST-ECN uçuşu- MD83 (163 koltuk)/Free Bird-ACMI-5.700-$+Vergiler 
- 28.09.2002 ECN-İST-ECN uçuşu- B 737-400 uçağı (150 koltuk)/THY-ACMI-6.967-$+Vergiler 

Yapılan tüm anlaşmalarda KTHY menfaatlerinin korunması birinci öncelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu charter uçuşları KKTC'ye doğrudan katkıda bulunmakta birinci görevlerin başında 
gelmektedir. 

SORU 2- Belli kişilere 9 bin Dolara ucuz kiralanıp onun yerine THY'dan 16 bin Dolara 
yüksek bedelle uçak kiralanması sonucu ne kadar zarar doğmuştur? 

CEVAP 2- Yapılan tüm anlaşmalarda KTHY menfaatlerin-!! korunması birinci öncelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu charter uçuşları KKTC'ye doğrudan turist taşınması amacıyla KKTC 
Turizm Bakanlığının desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu uçuşlarda normal yolcu (Excursion) bilet 
satışı yapılmamaktadır. 

SORU 3- Kiralama kararlarını alan yetkililer kimlerdir? 

CEVAP 3- KTHY tarafından yukarıda belirtilen şekilde bazı firmalar için charter uçuşu 
yapılarak KKTC turizmine katkıda bulunmak uygulaması 1 Kasım 2003 tarihinde KTHY, KKTC 
Turizm Bakanlığı, Türk Yardım Heyeti ve KITSAD koordinesinde imzalanmıştir. "Turistik Yolcu 
Taşımacılığı" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Eski uygulamadan vazgeçilmiştir. 

SORU 4- Bu kişilerden hesap sorulacak mıdır? 

CEVAP 4- Yasal çerçeve içerisinde tüm işlemler yerine getirilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

femal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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9. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, kamu kurumlarının lojman, meslekiçi eğitim ve 
sosyal tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/3409) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
arafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Türkiye'de hangi kamu kurum ve kuruluşunun ne kadar lojmanı 
bulunmaktadır? 

2-Bu lojmanlardan istifade edenlerin görev ve unvanlara göre dağılımı 
nasıldır? 

3 - Lojmanlar için 2002-2004 yılları arasında tamirat, bakım, onarım vs. için 
ne kadar masraf yapmıştır? 

4- Bu lojmanlardan ne kadar kira geliri elde edilmiştir? 

5- Emekli olan kamu görevlilerinden kimlere lojman tahsisi yapılmıştır? 

6- 2002-2004 yıllarında ne kadar yeni lojman alınmış veya yaptırılmıştır? 

7" Kamunun kaç adet meslek içi eğitim tesisi bulunmaktadır? 

8- Kamunun kaç adet sosyal tesisi bulunmaktadır? 

9- Bu sosyal ve eğitim tesisleri hangi kurum ve kuruluşlara aittir? 

10- Kamuya ait sosyal tesislerde verilen hizmetlerin ücretleri nasıl ve 
hangi kriterlere göre kim tarafından tespit edilmektedir? 

11 - Bu sosyal tesislerin yatak kapasiteleri ne kadardır? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MEG.0.1313121-24384 
KONU: Soru Önergesi 19.10.04 * 3 6 7 1 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGÎ: Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 04.10.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-378-48/4625 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde gönderilen ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına tarafımdan 
cevap verilmesini tensip ettiği, İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMIR'in vermiş 
olduğu 7/3409 sayılı yazılı soru önergesinin cevapları aşağıdadır: 

1- Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce her yıl düzenli 
olarak yayımlanan Bütçe Kanunu eki L Cetvelinde genel ve katma bütçeli idarelerin 
lojman ve sosyal tesis sayıları yer almakta olup 30.06.2003 tarihi itibariyle genel bütçeli 
idarelere ait 201.524 adet, katma bütçeli idarelere ait 32.319 adet kamu konutu 
bulunmaktadır. (EK:1) 

2- Kamu Konutları Yönetmeliğinin Kamu Konutlarının Yönetimine Dair Esaslar 
başlıklı 35'inci maddesinde "... genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların 
yönetimi konutların tahsis edildiği Bakanlıklara, Genel Bütçe dışındaki kurum ve 
kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir" denilmekte olup bu konutların 
personele tahsis işlemleri ilgili idarelerce yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, Bakanlığımızca Kamu İktisadi Teşebbüsleri kullanımlarına 
tahsis edilen konutlar haricinde tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle konut 
edinebilmekte ve personele tahsis işlemlerini de kendi bünyelerinde 
gerçekleştirmektedirler, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği gereği 
konutların personele tahsisi hakkında (Devlet Mahalleleri hariç) Bakanlığımıza bilgi 
verme yükümlülükleri bulunmadığından dolayı Bakanlığımız personeli haricinde diğer 
genel ve katma bütçeli idarelerin kullanımında bulunan kamu konutlarında oturan 
personeller hakkında Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
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Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan 739, taşra teşkilatında görev yapan 
3805 adet personel kamu konutlarında görev ve sıra tahsisli olarak ikamet etmektedir. 
(Ek:2) 

3- Genel ve katma bütçeli idarelerin kullanımındaki kamu konutlarının bakım ve 
onarımı için; 

-2002 yılında 36.730.000.000.000.- (Otuzaltıtrilyonyediyüzotuzmilyar) TL, 
-2003 yılında 32.290.000.000.000.- (Otuzikitrilyonikiyüzdoksanmilyar) TL, 
-2004 yılı Ağustos ayı itibariyle 2.636.063.000.000.-
(ikitrilyonaltıyüzotuzaltımilyaraltmışüçmilyon)TL, 

harcama yapılmıştır. 

4- Genel ve katma bütçeli idarelerin kullanımındaki kamu konutlarından; 

-1999 yılında 21 trilyon 787 milyar TL, 
- 2000 yılında 39 trilyon 397 milyar TL, 
- 2001 yılında 57 trilyon 168 milyar TL, 
- 2002 yılında 98 trilyon 454 milyar TL, 
- 2003 yılında 163 trilyon 264 milyar TL, 
- 2004 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 96 trilyon 626 milyar TL, 
kira geliri elde edilmiştir. 

5- Soru önergesine verilen cevabımızın 2'nci maddesinde açıklandığı üzere, 2946 
sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği gereği konutların personele tahsisi 
hakkında Bakanlığımıza bilgi verme yükümlülükleri bulunmadığından dolayı emekli 
olan kamu görevlilerinden kimlere lojman tahsisi yapıldığı hususunda Bakanlığımızda 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

6- 2002-2004 yılları arasında; kat karşılığı inşaat ihalesi yoluyla Elazığ İli, Merkez 
İlçesi, Sarayatik Mahallesinde bulunan 20 ada, 45 parsel no.lu, 623 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerine yapılan binadan 13 adet daire 29.11.2002 tarihinde Maliye Bakanlığı 
tarafından lojman olarak edinilmiştir. 

7- Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarına tahsisli veya bunların kullanımında bulunan meslek içi eğitim tesislerinin 
sayılarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar, 
satışı tamamlananların dışında kalan 101 adet meslek içi eğitim tesisi bulunmaktadır. 
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8- Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarına tahsisli veya bunların kullanımında bulunan sosyal tesislerin sayılarının 
tespiti amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar, satışı 
tamamlananların dışında kalan 540 adet sosyal tesis bulunmaktadır. 

9- Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve satışı 
tamamlananların dışında kalan 641 adet sosyal ve eğitim tesisinin tahsisli veya bunlann 
kullanımında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlannı gösterir liste yazımız ekinde 
sunulmuştur. (Ek:3) 

10- Kamuya ait sosyal tesislerde verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi 
Bakanlığımızca çıkartılan 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 5) 
çerçevesinde yapılmakta olup söz konusu talimatın bir örneği yazımız ekinde 
sunulmuştur. (Ek:4) 

11- Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve satışı 
tamamlananların dışında kalan 641 adet sosyal ve eğitim tesisinin yatak kapasiteleri Ek:3 
listede yer almaktadır. 

Bilgilerini arz ederim 
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(EK: 1) 
GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİN 30.6.2003 TARİHİ İTİBARİYLE 

LOJMAN VE SOSYAL TESİS SAYILARI 

2 

3 

4 

_5 

8 

* 
10 

11 
L2 

13 

14 

17 

18 

19 

2 0 

21 

2 2 

2 3 

24 

25 

2 6 

K U R U M 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ 

A N A Y A S A M A H K E M E S İ 

Y A R G İ T A Y 

D A N I Ş T A Y 

S A Y I Ş T A Y 

B A Ş B A K A N L I K 

D E V L E T P L A N L A M A TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I 

D I Ş T İ C A R E T MÜSTEŞARLIĞI 

G Ü M R Ü K M Ü S T E Ş A R L I Ğ I 

D E V L E T İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ B A Ş K A N L I Ğ I 

D İ Y A N E T İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

A D A L E T B A K A N L I Ğ I 

MİLLİ S A V U N M A B A K A N L I Ğ I 

İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

J A N D A R M A G E N E L KOMUTANLIĞI 

E M N İ Y E T G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

S A H İ L G Ü V E N L İ K KOMUTANLIĞI 

D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

MİLLİ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

B A Y I N D I R L I K V E t S K A N BAKANLIĞI 

T A P U K A D A S T R O G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 

S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

L O J M A N 

374 

4 5 2 

3 9 

178 

109 

561 

504 

1 8 0 

2 0 5 

1 6 7 

1.575 

2 6 

2 7 5 

6.568 

5 6 . 9 4 9 

1.413 

12.175 

3 7 . 1 8 2 

2 1 1 

3 8 3 

8.333 

4 4 . 1 5 9 -

1.740 

5 1 8 

19.782 

? ! -1 

S O S Y A L 
T E S İ S 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

o 
0 

1 

0 

9 1 

3 3 3 

O 

8 

1 6 0 

0 

1 

1 4 7 

8 3 5 

5 5 

0 

7 

21! 

T O P L A M 

3 7 4 

4 52 

4 0 

1 79 

1 10 

5 6 2 

5 0 4 

18i 

205 

167 

1.575 

27 

2 7 5 

6 .659 

57 .282 

1.413 

12.183 

37 .342 

21 I 

384 

8 .480 

4 4 . 9 9 4 

1.795 _ 

5 18 

19 789 

3 3 6 

h 

34 

ENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 

I'ARIM VE KÖYIŞLL'Rt BAKANLIĞI 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞ_I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

fc? ENKL B Ü T Ç E TOPLAM I 

- 1 2 1 -



T.B.M.M. B:10 26.10.2004 0 : 1 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.2003 TARİHİ İTİBARİYLE 
LOJMAN VE SOSYAL TESİS SAYILARI 
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B A K A N L I Ğ I M I Z MERKEZ TEŞKİLATI P E R S O N E L İ N D E N 

LOJMANDA O T U R A N L A R I N SAYISI 

Bakan : 1 

Müsteşar Yardımcısı : 2 

Özel Kalem Müdürü : 1 

Bakanlık Müşaviri : 4 

Bakan Danışmanı : 2 

Kurul Başkanları : 3 

APK Kurul Başkanı : 1 

Genel Müdür : 6 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Bşk. : 1 

Avrupa Top . Dış İlişkiler Daire Bşk. : 1 

İMİD Başkanı : 1 

BİM Başkanı : 1 

Savunma Sekreteri : 1 

Genel M ü d ü r Yrd. : 23 

Başkan Yrd. : 6 

Maliye Başkanı : 4 

Daire Başkanı ve Vekili : 66 

Maliye Baş Müfettişi, Müfettiş ve Yrd. : 39 

Baş Hesap Uzm, Hesap Uzm. ve Yrd. : 59 

Başkontrolöf ve Kontrolör : 120 

Hukuk Müş . , Müş . Haz. Av.ve Haz. Av : 24 

Bütçe Dairesi Başkam ve Yardımcısı : 30 

Sayman Müdürü , Yardımcısı ve Sayman : 13 

Şube Müdürü ve Vekili (sıra tahsisli) : 126 

Sıra Tahsisli ler (16 adedi şef) : 204 

B A K A N L I Ğ I M I Z TAŞRA T E Ş K İ L A T I P E R S O N E L İ N D E N 

LOJMANDA OTURANLARIN SAYISI 

30.06.2002 tarihi itibariyle görev tahsisli (Defterdar, Defterdar 
Yardımcısı , İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü ve Hazine Avukatı) 
lojmanda oturan Bakanlığımız taşra teşkilatı personel sayısı 3805'dir . 
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Korma Konimi Oenel MûdVırlûjtıi 
öğretmene 1 lir met ve Sos 1>l. Dal 

İdari Mali İğler Dairesi 

Gümrük Müsteşarlığı 

Emniyet Oenel Müdürlüğü 
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2DU3 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 
(SıraNp: 5 ) 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 10 uncu maddesinin (o) fıkrası ve 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun "Kamu kuruluşların
ca işletilen sosyal tesisler" başlığı altındaki 42 nci maddesine göre, genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, özel bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaç
larla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde 
aşağıdaki usul ve esaslara uyulması gerekli görülmüştür. 

I-EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 

1- Bu kuruluşların tasarrufunda bulunan ejitim ve dinlcnır.c tesislerinde ası! binaların yanısıra: 

- Deniz, göl ve ırmak kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarında, 
- Konut veya bağımsız bölümde tuvaleti ve banyosu, 

- Sıcak suyu, 
- Binaların havalandırma tesisatı, 
- Konut veya bağımsız bölümlerde telefonu, 
- Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını, 
- Mutfağı ve lokantası, 
- Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı, 
- Dinlenme ve oyun salonu, 
- Çay bahçesi, 
- Tesis apartman şeklinde ise asansörü, 
- Diskoteği, 
- Çocuk bahçesi, 
- Spor alanları, 
- Reviri, 
- Plajı, 
- Güneşlenme yerleri ve teçhizatı, 
- Oto parkı (en az 20 araçlık), 

- Yüzme havuzu, 
- Saunası, 

olması gibi, şartlara ve ihtiyaçlara göre bazı ilave özelliklere sahip üniteler yapılmakta veya 
bulunabilmektedir. 

2- Bu özellikler göz önünde bulundurularak, 2004 yılı eğitim ve dinlenme tesislerinden faydalanma bedeli 
olarak aşağıdaki ücretler tespit edilmiştir: 

Kurum personelinin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin eğitim ve 
dinlenme"tesislerinden önceden belirlenmiş devreler itibarıyla yararlanmaları halinde en az; 

a) 1 inci maddede sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 
6.500.000.-TL. yemek ve 3.000.000.-TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 4.000.000.-TL. 
konaklama bedeli), 

b) 1 inci maddede sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına 
günlük 4.000.000.-TL. yemek ve 2.500.000.- TL. kc aklama bedeli (l Temmuz - 15 Ağustos döneminde 3.000.000.-
TL. konaklama bedeli), 
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c) 1 inci maddede sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 
3.500.OOO.-TL. yemek ve 2.000.000.-TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 2.500.000.-TL. 
konaklama bedeli), 

alınır. 

d) Ayrıca, konul veya bağımsı?, bölümde, 

- Buzdolabı bulunanlarda günlük 600.000.- TL., 
- Kliması bulunanlarda günlük 1.500.000.- TL., 
- Televizyon alıcısı bulunanlarda günlük 1.000.000.- TL., 

konul başına ilave bedel ahmr. 

II- MİSAFİRHANELER 

3- a) Dinlenme amacıyla misafirhanelerden yararlanan kamu personelinden kişi başına her gece için en az 
3.500.000.- TL. alınır. 

Verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısının iki veya tek 
olması, yararlanan kişilerin kamu personeli olmaması gibi hususlar dikkate alınarak konaklama bedeli için daha 
yüksek miktarlar tespit edilebilir. 

b) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden, yurt içi gündeliklerinin en fazla 
1/3'ü, denetim elemanlarından ise en fazla 1/2'si tutarında konaklama bedeli alınır. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 4969 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son 
paragrafı uyarınca, yatacak yer temini için ödedikleri (İcretler karşılığında denetim elemanlarına gündeliklerinin 
tamamına kadar olan kısmının aynca ödenecek olması, misafirhanelerin bunlardan alacakları konaklama ücretini 
değiştiren bir husus olmadığından anılan denetim elemanlarından gündeliklerinin yarısından fazla konaklama ücreti 
alınamaz. 

Geçici görevli kamu personelinden herhangi bir şekilde yukarıda belirtilen üst sınırlardan fazla alınan 
ücretler, misafirhaneler tarafından ilgili personele iade edilir. 

Misafirhaneden yararlanan görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın tümüne aynı tarife 
uygulanır. 

III- KREŞ ÜCRETLERİ 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu 
personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari KDV dahil 60.000.000.- lira olarak tespit edilmiştir. 

Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı 
durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir. 

IV- SPOR TESİSLERİ 

4- Her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve 
kış sporlarının yapıldığı yerlerden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, 

• Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 2.750.000.-
TL., 

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az. 4.000.000 .-TL.. 
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bedel alınır. 

Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla ve öğrencilerin ders programı 
çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüŞii takdirde bedel 
alınmayabilir. 

5- Sauna, hamam ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına 4.750.000.- TL. bedel alınır. 

6- Spor tesisleri ile sauna ve kaplıcaların eğitini ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli 
devreler iıibaııvla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde 4 üncü ve 5 inci maddede 
belirtilen bedellerin 1/4'ii alınır. 

V- GENEL ESASLAR 

7- Yukarıda belirtilen tesislerin işletme giderleri için ilgili kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda 
bulunulmaması esastır. 

Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak, 2003 yılında 
görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır. 

Bu tür yerlerde, 2004 yılında yeni personel istihdam edilmeyecek, tesislerin personel ihtiyacı, bedeli işletme 
gelirlerinden karşılanmak üzere mahallinden temin edilecektir. 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri 
sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaması esas olduğundan; söz konusu tesislerin kanalizasyon, 
boya ve badana, çatı ve asansör onarımı gibi küçük bakım ve onarımlarının yaptınlabilmesini sağlamak amacıyla, bu 
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin %5 'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutulacak ve 
bu paralar ihtiyaç halinde söz konusu işler için harcanacaktır. 

Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ih'iyaç duyulan döşeme ve demirbaş 
alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelge ve talimatlarına 
uyulacaktır. 

9- Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri 
kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır. 

10- Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak 
doluluk oranı % 50'nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler 
itibarıyla yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir. 

11- Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20'si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Kamp 
tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade 
edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara her gün için % 2 oranında kesinti 
yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir. 

12- Tesisler devamlılık arzedecek şekilde yurt, pansiyon ve bekar lojmanı olarak kullanılmayacaktır. 

13- Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler gibi yerlerde alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde 
alakart yemek bedelleri ile içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında 
olmayacaktır. 

Yukarıda sayılanların dışında kalan ve yemek verilen lokanta ve benzeri yerler ile pastane, kafeterya, büfe, 
disko ve diger hizmet verilen mahallerde de bu esaslara uyulacaktır. 

14- Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedeller? (geçici Rörevli kamu personelinden 
misafirhanelerde alınacak konuklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kuruluşlar 
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yemesin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile 
talebin yoğun olduğu Temmuz-Agustos, yılbaşı, bayram ve yarı yıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak^bu 
bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir. 

15- Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden diğer kurum ve kuruluşların personelinin yararlandırılması 
halinde (ecçicı görevli kamu personelinden misarırhanelerdc alınacak konaklama bedeli hariç) kurumun kendi 

personeline uyguladığı bedelin % 25 fazlası alınır. 

Bu kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş \e çocukları 
ile beraberlerinde götürecekleri anne ve babalanılın dışında olup da memur. işçi ve sözleşmeli personel olmayanların. 
kurum personeli ile birlikte tesisten yararlanmaları halinde, bu kişilcrcen personel için uygulanan tarifenin %"5ö 
fazlası alınır. 

Yedi yaşından küçük çocuklar için, (yemek istcnılmemesi halinde) ücret alınmaz. 

1(J- Emekliler (eşi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri dahil) yukarıda belirtilen esaslar dahilinde. 
eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlandırılabilirler. 

17- Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen hizmetlerden 
bedelini ödemeden yararlandınlamaz. 

Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir. 

Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandınlamaz. 

18- Lokanta, pastane, büfe gibi bölümleri de dahil olmak üzere eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor 
tesisi, sauna ile kaplıca ve diğer sosyal tesislerde uygulanan yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve, konaklama 
ve diğer yararlanma bedellerine ait gelirler ile yapılan her türlü giderler mutlaka geçerli bir belgeye dayandırılacaktır. 

Bu amaçla; 

a) Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olarak bastırılacak veya 
temin edilecektir. 

b) Gider ve gelirler, yılbaşında kurum amirlerince tasdik edilmiş ve sayfaları mühürlenmiş defterlere, 
belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilecektir. 

c) Tesis yöneticisi defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak ve 
takip edecektir. 

d) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin defter ve belgelerini zaman 
zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza 
edilecektir. 

Yukarıda yapılan düzenlemeler, sözkonusu tesisleri işleten kuruluşlardan vergi kanunları ile diğer kanun 
hükümlerine göre defter tutma ve belge düzenleme mükellefiyeti bulunanların, bu mükellefiyetlerini ortadan 
kaldırmaz. 

19- Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktı!. 

b) Avans olarak verilen paraların makul bir süre sonunda mahsubu veya iadesi sağlanacaktır. 

e) Kalan para milli bankalarda muhafaza edilecektir. Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılmasına 
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ağırlık verilecektir. 

20- Kurumlar, 2004 yılında uygulanacak tarifeler ve yararlanma bedelleri ile eğitim ve dinlenme tesislerine 
ait bilgileri her tesis itibarıyla ekli cetvele göre doldurup tasdik etlikten sonra en geç 15/03/2004 tarihine kadar 
Maliye Bakanlığına (Hütçe ve Mali Kontrol Genci Müdürlüğü) göndereceklerdir. 

Bütün tesisler için ayrı ayrı doldurulacak olan ekli cetvelin her kurumun ilgili merkez birimleri tarafından bir 
araya getirilmesi ve toplu olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

21- Belirlenen bu asgari bedellere Katma Değer Vergisi dahildir. 

22- Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan 
ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların şehirlerarası ve milletlerarası 
her türlü telefon konuşmaları ile faks haberleşme ücretleri kendileri tarafından ödenmek zorundadır. 

Bu ücretler, ilgililerin tesisten ayrılmasından önce tahsil edilir. 

İdareler bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin önlemleri alırlar. 

23- Bütün kamu kurum ve kuruluşları bu Talimat hükümlerine istisnasız uyacaklardır. 

24- Tesislerin tamamen kiraya verilmesi veya yemek, çay ve sair hizmetlerin, kurum personeli yerine 
doğrudan müstecire verilmek suretiyle gördürülmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. 

25- Uygulama, 15/02 /2004 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Tebliğ olunur. 

«hal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

| KURUMUN ADI: | 

| EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİNİN VEYA MİSAFİRHANENİN ADI : j 

| 1- Bulunduğu il/ilçe 

1 2- Tesisin ada, parsel ve pafta numarası 

1 3- Arazinin yüzölçümü (m ), hisseli ise hisse oranı 

| 4- Maliki 

1 5- Tahsisli ise hangi kuruma tahsis olunduğu veya 
1 kullanan kurum 

1 6- İmar planında ise imar planında ayrıldığı amaç 
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çıkarılan yerlerden olup olmadığı 1 

| 14- 2003 yılında yararlanan kişi sayısı 

I 15- Yıllık gayri safı geliri 

I 16- Yıllık gideri 

2002 yılı 

2003 yılı 

2002 yılı 

2003 yılı 

1 17- Talimatın 1 inci maddesine göre sahip olduğu 
1 özellik sayısı: 

1 A-12 özellikten az 

| B - 1 2 - 1 4 özellik 

1 C-15 ve daha fazla özellik 

1 18- Varsa tesiste mevcut spor sahaları 

1 19- Tesiste yüzme havuzu olup olmadığı 

1 20- 2004 yılında uygulanması düşünülen günlük 
1 bedeller 

| A- Konaklama bedeli 

1 B-Yemek bedeli 

TASDİK EDENİN 
ADI SOYADI : İMZA 
UNVANI : TARİH 
N O T : Her tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
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10.-İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'in, İğdır'daki doğal afetin yol açtığı zararlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3426) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

İğdır Milletvekili 

9 Temmuz 2004 günü İğdır İlinde Meydana Gelen Doğal Afetler sonucu birçok 
yerleşim biriminde tarımsal zararın yanı sıra özellikle köylerde vatandaşa ait binalar ve 
Kamuya ait Okul binaları da hasar görmüştür. 

1. Kamu (Okul) ve özel binaların Hasar durumu ile ilgili Bakanlığın hasar tesbit ve 
Onarımla ilgili bir çalışması var mıdır ? Bunlar nelerdir ? 

2. Eğitim ve öğretim Sezonunun yaklaşması da göz önüne alınırsa Okulların durumu 
ile ilgili çalışmalar başlatıldı mı? Bu okulların Onarımları Eğitim yılının açılışına 
yetiştirilecek mi? 

3. Tarım alanlarının zarar görmesi sonucu mağdur olan Köylülerin DSİ ' ye olan 
Sulama Borçlan affedilecek mi? 

4. Binaları hasar gören , yıkılan köylüler için herhangi bir Acil Yardım Yapıldı mı ? 
Bunlar nelerdir? Bakanlığınız Vatandaşlarımızın Mağduriyetlerinin giderilmesi 
hususunda bir çalıma yapmakta mıdır? Bunlar nelerdir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

. / 7 S&BELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.21.0O.0O.17/ / * 6 - i .../.../2004 
KONU : İğdır Milletvekili - „ - . 

Yücel ARTANTAŞ'ın * ^ t M'VI ZUU4 
Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan; İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, İğdır ilinde 
meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı zararlara ilişkin, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/3426 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

- 1 4 5 -



T.B.M.M. B : 10 26 . 10 . 2004 O : 1 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN YÜCEL ARTANTAŞ'IN 
T.B.M.M. 7/3426 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

9 Temmuz 2004 günü İğdır İlinde Meydana Gelen Doğal Afetler sonucu birçok 
yerleşim biriminde tarımsal zararın yanı sıra özellikle köylerde vatandaşa ait binalar ve 
Kamuya ait Okul binaları da hasar görmüştür. 

1- Kamu (Okul) ve Özel binaların Hasar durumu ile ilgili Bakanlığın hasar tespit ve 
Onarımla ilgili bir çalışması var mıdır? Bunlar nelerdir? 

2- Eğitim ve Öğretim Sezonunun yaklaşması da göz önüne alınırsa Okulların durumu 
ile ilgili çalışmalar başlatıldı mı? Bu okulların Onanmlan Eğitim yılının açılışına 
yetiştirilecek mi? 

3- Tanm alanlannın zarar görmesi sonucu mağdur olan Köylülerin DSİ'ye olan 
Sulama Borçlan affedilecek mi? 

4- Binaları hasar gören, yıkılan köylüler için herhangi bir Acil Yardım Yapıldı mı? 
Bunlar nelerdir? Bakanlığınız Vatandaşlarımızın Mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda bir 
çalıma yapmakta mıdır? Bunlar nelerdir? 

CEVAPLAR; 

İğdır ili merkez ilçe ve köylerinde 09.07.2004 tarihinde aşırı yağış ve rüzgar 
nedeniyle meydana gelen afet sonucu; Aynı gün Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
ön hasar tespit çalışmaları yapılmış olup, 7 konut ve 4 işyerinin çatılannın hasarlı olduğu 
belirlenmiştir.Bakanlığım tarafından 10.09.2004 tarihinde Valilik emrine 50.000.000.000 TL 
gÖnderilmiştir.Bu doğrultuda 7269-1051 sayılı kanun ve ilgili genelgeler gereğince komisyon 
kurulmuş ve gerekli çalışmalara başlanmış, piyasadan gerekli teklifler alınarak daha önce 
tespit edilen afetzedelerin zararlan doğrultusunda 150.000.000 TL. nakdi, geri kalanının da 
ayni yardım olmak üzere dağıtılmıştır. Söz konusu afet olayı ile ilgili olarak, 04.08.2004 tarih 
ve 11201 sayılı Genel Hayata Etkisizlik Oluru alınmıştır. 

Aynca söz konusu afetten zarar gören merkeze bağlı Kazancı ve Çakırtaş köyleri 
ilköğretim okullannın gerekli keşifleri hazırlanıp, ihalesi yapılarak 2004-2005 öğretim yılı 
başlamadan onarımı tamamlanmış, eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir. 

İğdır Sulamasına ait işletme ve bakım hizmetleri Sulama Birlikleri tarafından 
yürütülmekte ve sulama ücretleri Birliklerce belirlenerek tahsil edilmektedir.Bu itibarla İğdır 
Sulaması'ndan istifade eden çiftçilerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne sulama işletme 
ve bakım ücretinden dolayı bir borçları söz konusu değildir. 
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İL- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, SSK'ya pahalı ilaç satılmasına ve bazı ilaç firmalarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLÜ'nun cevabı (7/3437) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın 
Murat BAŞESGİOĞLU tarafından, seete olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.04.08.2004 Y»a.'K 

ınsar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Kanser, kalp ve diyaliz gibi hayati Önem arz eden hastalıklarda kullanılan ilaçların 
SSK hastanelerine satışı yapılırken, birçok SSK hastanesine çok büyük fiyat farklılıklarıyla 
satıldığı tespit edilmiştir. 

Son olarak yine basına yansıyan Siirt Devlet Hastanesinde yapılan bir ihalede, 
ihaleyi kazanan firma olan Beşer Ecza Deposunun, kanser ve diyaliz hastalarında kullanılan 
Roche patentli necorman ilacım 101 milyon 100 bin liradan satın alıp, %144 kar oranıyla 
247 milyon 111 bin 560 liradan SSK 'ya satmasımn adı ticari bir faliyet mi yoksa bir soygun 
olarak mı değerlendirilmelidir? 

Kanser ve Diyaliz hastalarında kullanılan bu ilaç için SSK 2002 yılında 16 trilyon, 
2003 yılında 23 trilyon, 2004 yılının ilk döneminde 10 trilyon olmak üzere toplam 49 trilyon 
ödeme yapmıştır.İkibuçuk yıllık bu süreçte Roche ve Beşer Ecza Deposunun SSK ya atmış 
oldukları ortak kazığın tutan 30 trilyonu aşmaktadır. SSK' mn ülke ekonomisinde aşmış 
olduğu kara deliği bu şekildemi kapatmayı düşünüyorsunuz? 
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T . C . 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a , P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n Kuru lu Başkan l ı ğ ı 

S A Y I : B. 1 3 . A P K . 0 . 1 2 . 0 0 . 0 0 / 3 1 O - İ 3 «O 
K O N U : 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 27 .09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.1O.OO.02-6929 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ek inde al ınan Ardahan Mil letvekil i Ensar Ö G Ü T ' e ait 7 /3437 Esas 
No' lu yazı l ı soru önerges i Bakanl ığımızca incelenmiş o lup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
aşağıda sunu lmuştur . 

Sağ l ı k Bakan l ığ ı t a ra f ı ndan ruhsa t land ı r ı lan yer l i v e i thal i laç lar ın , 
İ tha la tç ı / İma la tç ı sa t ış f iyat lar ı , d e p o c u sat ış f iyat lar ı , p a r a k e n d e sa t ış f iya t la r ı , y ine 
Sağ l ı k Bakan l ı ğ ı t a ra f ı ndan be l i r lenmekted i r . 

A y n ı şek i l de g e r e k i laç f i rma lar ın ın ge rekse e c z a d e p o l a r ı n ı n kar o ran lar ı d a 
ayn ı Bakan l ı k t a ra f ı ndan be l i r lenmekted i r . 

K u r u m sağ l ık tes is ler i 0 1 . 0 1 . 2 0 0 3 ta r ih inden i t ibaren i laç a l ım la r ın ı K a m u iha le 
K a n u n u d o ğ r u l t u s u n d a yapmak tad ı r . Bu y ö n t e m l e yap ı l an i laç a l ım la r ında , e ş d e ğ e r i 
f az la o l a n i laç larda çok avanta j l ı f iyat lar la a l ım yapı lab i l i r ken , e ş d e ğ e r i o l m a y a n i laç 
a l ım la r ında ayn ı avan ta j geçer l i o l m a m a k t a d ı r 

A ç ı k iha le y ö n t e m i n d e . iha leye g i ren f i rma la r ın tekl i f ler i a y n e n 
d e ğ e r l e n d i r m e y e a l ı n m a k t a , tek l i f ler in aç ı lmas ı s ı ras ında f i r m a d a n f iya t eks i l tmes i 
t a lep e d i l e m e m e k t e d i r . Do lay ıs ıy la , soru ö n e r g e s i n d e bel i r t i len N e o R e c o r m o n is iml i 
i laç g ib i haya t i ö n e m e ha iz o lan i lacı ku l l anan has ta la r ın tedav i le r in in yap ı ld ığ ı sağ l ık 
t es i s le r im izde b u l u n d u r u l m a s ı zo run lu i laç lar ın iha le ler inde Sağ l ı k Bakan l ığ ı f iyat lar ını 
a ş m a m a k sure t i y le tek l i f ed i l en f iyat lar ın e n avanta j l ı o lan ın ın a l ı nmas ı z o r u n l u l u ğ u 
d o ğ m a k t a d ı r . 

S ö z k o n u s u i laç s a d e c e S S K has tane le r i nde ku l l an ı lmay ıp . Emek l i Sand ığ ı 
has ta l a r ı nda d a ku l lan ı lmak tad ı r . K u r u m b u i lacı i thalatçı f iyat ü z e r i n d e n a lm ış i ken . 
E m e k l i S a n d ı ğ ı has ta la r ına tedav i le r i iç in öze l e c z a n e l e r e p a r a k e n d e sa t ış f iyat ı 
ü z e r i n d e n ö d e m e yap ı lmak tad ı r . 

Sağlık Bakanl ığı 'nca ise; fiyatları değerlendir i len müstahzar lar ın fiyat 
değer lend i rmeler i ve rutin fiyat artışları, 28 Aralık 1984 tarih 18619 sayılı Resmi 
Gaze te 'de yay ım lanan 84/8845 sayılı Fiyat Kararnamesi , daha sonra 5 T e m m u z 2002 
tar ih 24806 sayı l ı Resmi Gazete 'de yay ımlanan 2002/4331 sayılı "Türk iye 'de İmal Edi len 
T ıbb i ve İspençiyar i Müstahzar lar la Galenik Preparat lar ve Kodeks Ampul ler in in ve İthal 
Edi len i laçların Fiyat larına Dair Karar" hükümler i doğru l tusunda yapı lmıştır . 14 Şubat 
2004 tar ih ve 25373 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürür lüğe g i ren 06.02.2004 
tar ih ve 2004/6781 sayıl ı Bakanlar Kurulu Kararı ve 14 Nisan 2004 tarihl i ve 25433 sayılı 
Resmi Gaze te 'de yayımlanarak yürür lüğe giren 02.04.2004 tarihl i 2004 /7124 sayıl ı 
"Beşer i T ıbb i Ürünler in Fiyat landır ı lmasına Dair Karar" da Değişikl ik Yapı lmasına İl işkin 
Karar ile yen i ka ra rname ve tebliğler yürür lüğe girmiştir. 

Sosya l Sigortalar Kurumunda yıl lardır eşdeğer ilaç uygulaması yapı lmaktadır . 
Roche ilaç f i rmasının i laçlan da eşdeğer ler inden daha ucuz fiyat ver i lmediği sürece 
K u r u m sağlık tesisler i taraf ından al ınmamaktadır . Ancak ; aynı f i rmanın hayat i önemi haiz 
o lan ve eşdeğer i bu lunmayan ilaçları da bulunmaktadır . Sigortalı hastaların sağlığı 
sözkonusu o lması nedeni ile bu i laçların Kamu İhale Kanunu hükümler ine göre al ımına 
d e v a m ed i lmes i zorunlu luğu vardır. 

Ku rumda çal ışan eczacı müfett işler taraf ından sağlık tesisler i eczaneler i düzenl i 
o larak teftiş ed i lmekte ve yaptıkları teftiş sonucu tespit ett ikleri fazla ödemeler i 
sorumlu lar ından tahsi l edi lmektedir . 

Bas ında çıkan haber lere konu olan problemin temel sebebin in neler o lduğunun 
bel i r lenmesi amacıy la S S K Başkanl ığınca O4.O8.20O4 tar ihinde başlatı lan inceleme 
sonucu düzen lenen raporda; "Konunun bir çok Ka m u K u r u m ve Kuru luşunu da 
i lg i lendirmesi nedeniy le Sağlık Bakanl ığ ı . Gümrük Müsteşar l ığı , Mal iye Bakanl ığı gibi 
Kuruluşlar la müşterek ça l ışma yapı lmasının ve konunun Başbakanl ık Teft iş Kurulu 
taraf ından soruşturu lmasının uygun o lacağı" i fade edilmiştir. 

B u doğru l tuda, f i rmanın diğer alıcı lara göre Kuruma yüksek fiyatla satış yapıp 
yapmadığ ın ın açık l ığa kavuşturu lmasının tespit i amacıy la konu , Başbakanl ık Teft iş 
Kurulu Başkanl ığ ına intikal ett ir i lmiş olup. Kurum içinde yürütülen inceleme çal ışması 
ha len devam etmektedir . / 

Bi.gi .er in ize a rz e d e r i m . ^ r t S S î S o Ö L U 
Bakan 
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12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin bir firmanın hisseleri ile ilgili olarak ABD 'de an
laştığı avukatlara, 

TMSF'nin belli tarihlerde borcunu ödeyenlere uygulayacağı indirime, 
ABD Federal Deposit Insurance Corporation 'un İnterbank hakim hissedarının New York 'ta banka 

kurma talebini kabul edip etmediğine, 
İnterbank ile yapılan sulh görüşmelerinden doğabilecek kamu zararına, 
Lehman Brothers adlı yatırım şirketinin Türkiye 'dekifaaliyetleri ve ekonomiye vermiş olduğu zarara, 
TMSF ve BDDK ile ilgili bazı sorun ve iddialara, 
Uluslararası yolsuzluk ve karapara aklamaya, 
Bazı bankalara danışmanlık hizmetinin yabancı bir firma tarafından verilmesine, 
Etibank ile ilgili açılan davalara, 
Bir banka hesabına, 
TMSF'nin Bebek Varlık AŞ'ye sattığı kredi alacağına ve bazı iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı 
(7/3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4.8.2004 

^ 
Emin ŞİRİN 

İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 
İnternet ortamında yayınlanmış olan bir habere göre Erol Aksoy'un New York'ta faaliyet gös

teren Park Avenue Bank'ta sahip olduğu % 90 oranındaki hissenin devrinin önlenmesi amacıyla 
ABD'de bir hukuk bürosuyla irtibata geçilmiş ve Türkiye'den de iki avukat TMSF'yi temsille görev
lendirilmiştir. Amerika'da hisse devrinin önlenmesi için anlaşılan bürolara çok yüksek meblağlarda 
ödeme yapılmış ve anlaşmalar dolar bazında saat ücretleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Bu durumda; 
1_ Şeffaflık ilkesi gereği Ajrıcrika'daki bu hukuk bürosunun ve varsa diğer tüm 

anlaşılan yabancı danışman v e avukatların isimleri, bu anlaşmaların maddi 
içeriğinin kamu yararına uygun olup olmadığının denetlenmesi için kamuya 
açıklanması ihtiyacı duyulmakta mıdır? 

2- Türk avukatların seç iminde ölçüt alınan hususlar nelerdir? 
3- "Türkiye Cumhuriyeti Oevlet i 'nin taraf olduğu ceza yargılamalarına ilişkin 

uluslar arası karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları yoluyla (daha Önce 
interbank davalarında başvurularak sonuç elde edildiği gibi) bu sorun daha 
az mal iyet le kamu yararına olacak şekilde çözü lemez miydi? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz cdenm.04.08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basında yer alan haberler ve TMSF'nin yeni tebliği uyarınca, belli tarihler arasında 
borcunu ödeyenlere yüzde 50 indirim sağlanacağı yolunda bilgi edinilmiştir. Bu hesaplama 
sistemine göre, 45 ile 75 milyar USD arası banka zararından; tahsil edilmesi öngörülen 
miktar, 15 senede 5-5.5 milyar USD olarak belirmektedir. Firmaların ve özel şahısların 
batık bankalara milyarlarca dolar borcu olduğu göz önüne alındığı vakit; 

" Böyle bir uygulamaya gidilmesinin nedeni nedir? 
• Bu yolla ödenmiş olan borçlar var mıdır? 
• Bunlar kaç tanedir? 
" Bu yöntemle borçlarını ödeyenlerin kimlikleri nelerdir? 
« Ne kadar tahsilat sağlanmıştır? 
- Tahsil edilmesi gereken miktar ile tahsili öngörülen miktar arasındaki farkın bir tüı 

banka yolsuzluk affına vücut verdiği iddiaları nasıl yanıtlanacaktır? 
• Tahsil edilmesi gereken miktar ile tahsili öngörülen miktar arasındaki fark bir tür 

görev zararı olarak kamuya mâl edilecekse, ceza hukuku açısından doğacak cezai 
sorumluluk bu karara imza atanlar tarafından bilinmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. AbdUllatıf 
Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sayın Makamınıza 09.06.2004 tarihinde arz etmiş olduğum soru önergesinde AJBD Federal 
Deposit Insurance Corporation'un Kasım 4,1998 tarihli FIDIC yetkili müdürü Mark S. 
Schmidt tarafından T.C. Merkez Bankası 'na hitaben yazılan yazıda Interbank hakim 
hissedarının Nevvyork 'ta uluslararası banka kurma talebi olduğu, bu talebi değerlendirmek 
için banka hakim hissedarı, Interbank, Etibank ve bankacılıkla ilgili diğer çalışmaları 
hakkında bilgi istenmiş ve dahası, T.C Merkez Bankası'nın gözetim yetkisi bulunup 
bulunmadığı sorulmuştur. Ayrıca, 7 Nisan 1997 tarihli yazılarında da, Merkez Bankası 'ndan, 
yukarıda bahsedilen konular ile ilgili bilgi istendiğini, buna karşın, Interbank o dönemde 
Merkez Bankası'nın gözetim ve Denetiminde ve Bankalar Yasası 64 kapsamında olduğu 
halde, T.C Merkez Bankası 11 Haziran 1998 ve B.02.2.TCM.0.07.00.01-12 sayılı ve o dönem 
Merkez Bankası yetkilileri Sayın Aydın Esen ve Sayın İ. Hakkı Arslan'm imzasını taşıyan 
yazıyla, İnterbank hakkında olumlu bir tablo çizildiğini belirtmiş ve sorularımı arz etmiştim. 

Makamınızca tarafıma verilen cevapta ise Merkez Bankası 'nca 11 Haziran 1998 tarihli 
yazının İnterbank ve Etibank'm hissedar yapısı ve İntcrbank'm mali durumu hakkında genel 
bilgiler verildiği bu konuya değinilmeyerek olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapılmadığı 
belirtilmektedir. 

Bu durumda; 

• Tüm bu bilgi alışverişinin sonunda ABD Federal Deposit Insurance Corporation, 
İnterbank hakim hissedarının Nevv York'ta banka kurma talebini nasıl neticelendirdi? 
Gerekli izni verdi mi? Vermedi ise bunun nedeni nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. AbdUllatıf 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Son günlerde İnterbank eski hakim sermayedarı Cavit Çağlar'la sulh görüşmelerinin 
yapıldığına dair haberler basında yer almaktadır. Ancak önceki dönemde gerçekleştirilen sulh 
görüşmelerinde Cavit Çağlar'a ikrar ettirilmiş olan miktarın yaklaşık 1.5 milyar USD olduğu 
göz önüne alındığında o dönemdeki sulh teklifine konu edilen bu miktar ile tahsili amaçlanan 
miktar arasındaki fark kamu zararı olarak ortaya çıkacak ve altına imza atanlar hakkında cezai 
sorumluluk doğurabilecektir. 

1- Böyle istenmeyen bir sonucun doğmaması için tarafınızca ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

2- Ayrıca sulh protokolünde üzerinde sulh olunacak miktarın içinde o dönemde açılan 
ve bu günlerde sonuca yaklaşılan aralarında NTV'ye karşı açılmış tasarrufun iptali davası gibi 
onlarcasmın bulunduğu davaların lehe sonuçlanması üzerine elde edilecek kazanımlar dahil 
değildir. Sulh olunması halinde bu davalarda TMSF lehine takdir edilecek miktarlar sulh 
olunan rakama dahil değildir. 

Bu davaların kazanınılanndan feragat etmek gibi kamu çıkarını fevkalade 
olumsuz etkileyecek olumsuz bir sonuca mahal vermemek için ne t ü r tedbirler 
alınmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004 

'TEntaŞIRIN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1993-1994 yıllarında Lehman Borthers isimli yatınm şirketi yüzünden Kalkınma ve Halk 
Bankası'mn yüz milyonlarca dolar zarara uğradığı bilinen bir gerçektir. Aynca 10 Mart 2000 
tarihinde Türk Mahkemelerinde devam eden davalar sırasında istinabe yoluyla Londra'da 
ifadesi alınan Lehman Brothers yetkilisi Uzay Kozak'ın ifadesinde İnterbank'a ait 287 
milyon doların yurtdışına para kaçırılmasında Lethman Brothers'm rolü ortaya çıkmıştır. 
Aynı Lehman Brothers şu anda Türk Lirası ve Meksika Pezo'suna yatınm yapmaya davet 
etmektedir. Bu bağlamda; 

1. Lehman Brothers'm Türkiye'deki faaliyetleri ve Türkiye'de vermiş olduğu 
zararlarla ilgili değerlendirme ve araştırmalar nelerdir? 

2. Şu anda Hazine Müsteşarlığı Lehman Brothers ile herhangi bir projede 
çalışmakta mıdır? Çalışıyorsa bunlar nelerdir? 

3. Lehman Brothers'm Türk Bankalarına ve ekonomisine verdiği hali hazırda 
tespit edilmiş zararların tazmin edilmesi için ne tür girişimler öngörülmektedir? 

interbank'a ait kaynaklann eski hakim sermayedar grup tarafından yurt dışına kaçınlması 
üzerine yapılan hukuki takip çerçevesinde İngiltere'de ilk kez bir Türk mahkemesi 
aracılığıyla, Türkiye İngiltere arasındaki 18.03.1968 tarihli "Cezai Meselelerde Adli 
Yardımlaşma Anlaşması" çerçevesinde, 25.01.2001 tarihinde bir "cross examination" yani 
bir çapraz sorgulama gerçekleştirilmiştir. Ve bu sorgulama sırasında; Lehman Brothers 
yetkilisi McGowan'ın ifadesinde Interbank alacağı olan paranın Interbank aktifi olduğu halde, 
Hazine Dış borç kütüğüne Türkiye'nin dış borcu olarak yanlışlıkla yazıldığını söylemiştir. 

4. Lehman Brothers yetkilisinin bu itirafı karşısında Türkiye'nin dış borç kütüğü detaylı 
bir incelemeye tabi tutulmuş mudur? 

5. Bu itiraf karşısında Lehman Brothers'm bu hatayı düzeltmesi sağlanmış mıdır? Yoksa 
aslında Türkiye'nin alacağı olarak yurt dışına kaçınlmış olan bu miktar Türkiye'nin 
dış kütüğünde borç olarak hala yer almakta mıdır? 

6. Bu yanlışlık halen düzeltilmediyse bunun sorumlulan kimlerdir? Bu konuda gereken 
soruşturma ve araştırma yapılacak mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz edgDaı.04,08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- Egebank davasında yargılanan ve BDDK Başkam Tevfık Bilgin tarafından görevinden 
alınan Binnur Berberoğlu'nun, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk tarafından başdanışman 
yapılmasının sebebi nedir? Binnur Berberoğlu'nun, Ahmet Ertürk tarafından Erol Aksoy'un 
şirketlerinden birine yönetici yapıldığı iddiası doğru mudur? 

2- BDDK'da Danışman iken görevine son verilen ve İmar Bankası sanığı Levent Deveci, 
Ahmet Ertürk tarafından TMSF'ye Danışman olarak atanmış mıdır? Levent Deveci'nin, 
Ahmet Ertürk'ün vasıtasıyla Erol Aksoy'un şirketlerinden birinin yönetim kuruluna üye 
yapıldığı iddiası doğru mudur? 

3) TMSF'nun bugüne kadar yaptığı tahsilat miktarı nedir? Bu tahsilattan ne kadan üçüncü 
şahıslardan ne kadan hakim ortaklardan yapılmıştır? Yine bu tahsilatlardan ne kadan nakit ne 
kadan nakit dışıdır? 

4) Tahsil edilen miktarlar içinde teminat mektuplannın payı ne kadardır? 

5)TMSF'nin yayınladığı Hakim Ortaklan Fonlama Raporu'nda 4(dört) katrilyon Demirbank 
zaran bildirilmektedir.Bununla ilgili bir ibra söz konusu mudur? Sorumlusu kimdir? Bu para 
kimden tahsil edilecektir? Demirbank devralındığı zaman zarar neydi, satıldığı zaman ne 
oldu? 

6) İktisat Bankası'nın TMSF tarafından ödenmeyen faizleri için açılan davalar ne oldu? 
TMSF tazminata mahkum oldu mu? Eğer olmuşsa bu hangi kaynaktan ödendi? 

7) TMSF'nin kendisinden önce ve sonra hakim ortaklardan borçlanna karşılık satın aldıklan 
taşınmaz ve iştiraklerin TL değeri ne kadardır? 

8) Satın aldığı iştirakler ve başta Erol Aksoy olmak üzere şirket personelinin ücretleri, TMSF 
tarafından mı ödenmektedir? Bu şirketlerin KDV'leri hangi kurum tarafından ödenmektedir 
ve miktan ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

İnterbank'ın hakim hissedarının yurtdışına kaçırdığı paraların tespiti aşamasında ortaya çıkarıldığı 
üzere İnterbank'a ait kaynaklann bir kısmı Amerikan Hazine Tahvili, bono gibi farklı yollardan 
Amerika'ya aktarıldığı bilgilerini ediniyoruz. Oysa ki 08.07.2004 tarihli Hürriyet gazetesinde yer 
alan haberde de görüldüğü gibi ABD, kara para aklayan, vergi kaçıran, kaçak işçi çalıştıran ve para 
karşılığı ülkeye kaçak işçi sokan organize suç şebekelerine operasyon düzenlemiş ve bunu da 
"Ankara Operasyonu (Operation Ankara)" adı altında kamuya duyurmuştur. Ayrıca İsviçre'de 1 
Temmuz 1004 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre de ülke dışına yapılan tüm para 
transferleri artık isim, adres, hesap numarası gösterilmek suretiyle şeffaf hale getirilerek sıkı 
kurallara bağlanmıştır. ABD ve İsviçre, kara para aklama, vergi kaçaklığı vb. konularda bu kadar 
hassasken uluslar arası bankacılık sisteminin dışında çıkanlan ve sistemin güvenini sarsan bir 
yöntemle devletin hükümet tahvilleri kullanılarak yapılan bu küresel yolsuzluk hareketine karşı 
herhangi bir müdahale ve tedbirin söz konusu olmadığı yönünde bilgi edinilmiştir. 

1. ABD makamlarından bu konu hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve gereken tedbirlerin 
alınması için her iki devletin yetkili makamları nezdinde gecikmiş de olsa bir girişim var 
mıdır? 

2. Varsa bu girişimler takip edilmekte midir? 
3. Uluslararası yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadele konusunda ülkelerin 

oluşturduğu ortak harekat planında Türkiye, ekonomisini sarsan kara para aklama 
operasyonlarına ve uluslararası bankacılık yolsuzluklarına karşı kendi çıkarlarını 
korumak için bir işbirliği girişiminde bulunmuş mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGPNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basında yer alan bir haberde; Ziraat Bankası ve Halk Bankası'mn özelleştirilmesi ile 
Pamukbank'ın entegrasyon sürecini ortaya koymak, kamu bankalanmn bankacılık sistemini 
bozup bozmadığını belirlemek ve usulsüz verilen kredi olup olmadığını tespit etmek üzere 
McKinsey adında bir danışmanlık firmasına görev verildiği belirtilmektedir. 

Ancak, kamu bankalanmn iç hukuka ve ulusal ekonomik gereklere uygun olarak yol 
haritasının çizilmesi ise bunlann yapısını ve işleyişini, aynca iç hukuku tam anlamıyla bilen, 
Türk hukukçulannm ve mali uzmanlannm işi olması ve özellikle usulsüz kredi verilmesinin 
tespiti meselesi, Türk Bankacılık mevzuatına göre yapılan bir iç hukuk araştırmasıdır. Öte 
yandan hukuki danışmanlık hizmetinin bir tüzel kişi tarafından verilmesi mümkün değildir. 
Avukatlık Kanunu'nda 2.5.2001 tarihinde yapılan yeni değişikliler uyannca, kanunun 
44.maddesi (b) bendinde belirtildiği üzere, avukatlık ve hukuki danışmanlığın ancak avukatlık 
ortaklığı şeklinde yapılması mümkündür. Bu madde ile düzenlenen "mütekabiliyet" ilkesi 
gereği yabancı bir avukatlık ortaklığının Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içerisinde danışmanlık 
hizmeti vermesi bir Türk avukatın o yabancı avukatın ülkesinde danışmanlık hizmeti 
verebilmesiyle mümkündür.Ancak bu danışmanlık hizmeti yalnızca yabancı hukukla ve 
milletlerarası hukuk konularında verilebilir. Avukatlık Kanununun 8. ve 44. maddeleri 
gereğince Yabancı Avukatlık Ortaklıklan, baro avukatlık ortaklığı siciline yazılmakla tüzel 
kişilik kazanacak ancak yabancı ortaklığın sicile yazılma istemi, kanuna ve tip ana 
sözleşmeye aykınlık gerekçesi ile reddedilebilecektir. Bu bağlamda; 

1. McKinsey'e bu görev verilirken bunun avukatlık mevzuatına ve Türk 
bankacılık sisteminin menfaatlerine aykırılık teşkil edip etmediği göz Önüne 
alınmış mıdır? Bu şekilde herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? 

2. McKinsey'in vereceği danışmanlık hizmeti çerçevesinde, iç hukuk ve iç 
ekonomik koşullar, nedenler ve hedeflerin saptanamaması nedeniyle 
Mckinsey'in yetersiz kaldığı bu noktalarda bir yerli hukuk firmasının da 
hizmetine ihtiyaç duyulması tehlikesine binaen kamuda yeni bir israfa yol 
açılabileceği öngörülmüş müdür? 

3. Bu görevin McKinsey firmasına verilmesi, Türkiye'de mukim ve bankacılık 
alanında uzman yerli hukuk büroları açısından haksız rekabete yol açtığı 
yolundaki iddialar nasıl yanıtlanmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılanmla arz ederim. 05.08.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- TMSF'ye devredilen Eti Bank ile ilgili olarak açılan davalarda dava edilen kişilerin 
listesi ve dava edilme sebepleri ile uygulanması talep edilen TCK maddeleri nelerdir? 

2- Eti Bank ile ilgili açılan davalarda ilgili dönemde Yönetim Kurulu Üyesi bulunan 
Zafer Mutlu bulunmakta mıdır? Bulunmamamakta ise nedeni nedir? 

3- Zafer Mutlu'nun Eti Bank Yönetim Kurulu Üyeliğinden aldığı hakk-ı huzur ne 
kadardır? Aynca, kendisinin toplam olarak görev aldığı şirketlerin dökümü, bu 
şirketlerden edindiği kazanç ve en önemlisi ödemiş olduğu vergilerin dökümü nedir? 

4- Zafer Mutlu hakkında 13 Haziran 2001 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde, Nazlı 
Ilıcak'ın köşesinde bir mal listesi yayınlanmıştır. Bu mallar tetkik edilmiş midir? 

5- Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan Cüneyt Sel'in bilahare İktisat Bankası'nda 
görev alması 2531 sayılı kanuna uygun mudur? Cüneyt Sel'in TMSF tarafından el 
konulan İktisat Bankası'nın alacaklarının takibi kapsamında gelir ve mallarına tedbir 
konulmuş mudur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılanmla arz ederim. 05.08.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam 
olduğu dönemde Vakıbank Validesultan Şubesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve 
iştiralannın havuz hesabı bulunduğu iddiası bulunmaktadır. Bu iddiaya göre, Validesultan 
Şubesi'nde bulunan bu hesaplar vadesiz (faizsiz) mevduat olarak tutulmuş, ancak hesaplar 
bilahare Kıbns'taki Vakıf Off-Shore'a kaydınlmış ve faizlendirilmiştir. 

Sorular: 

1- Yukanda belirtilen dönemde Vakıfbank Validesultan Şubesi'nde varolduğu 
söylenen havuz hesabı hakkında herhangi bir müfettiş raporu mevcut 
mudur? Bu konuda BDDK bir tetkikte bulunmuş mudur? Bulunmamışsa, 
bulunmayı düşünmekte midir? 

2- Bu hesaplann Kıbns'taki Vakıf Off-Shore'de nemalandınldıklan iddiası 
doğru mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. AbdUllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz^ öderim. 02.09.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TMSF 01.09.2004 tarihinde 222.8 milyon dolar miktarındaki kredi alacağını, Deutsche 
Bank'ın bir iştiraki olan Bebek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye 22.5 milyon dolara satmıştır. 

Sorular : 

1- Satış ihalesi ne şekilde organize edilmiştir? Ne zaman ilan edilmiştir? İhaleye kimler 
davet edilmiştir? İhaleye kimler katılmıştır? İhaleye katılanlarda hangi şartlar 
aranmıştır? İhale kimlerin huzurunda yapılmıştır? 

2- Bebek Varlık Yönetimi'nin TMSF'ye yapacağı ödeme peşin midir, vadeli midir? 
ödemenin tarihi ne olacaktır? 

3- 22.5 milyon dolarlık satış fiyatı bu alacaklar hakkındaki değerlendirme raporundaki 
bedel tahminine uygun mudur? 

4- Satılan alacakların tadadı dökümü nedir? 
5- Bu satışta alacaklarla beraber Bebek A.Ş.'ye devredilen teminatların tadadı dökümü 

nedir? 
6- Bebek A.Ş. 'nin satın almış olduğu bu alacakların bilahare Bebek AŞ. 'den borçlunun 

kendisinin veya bir yakınının satın almaması nasıl teminat altına alınmıştır? 
7- 222.8 milyon dolarlık portföy, 22.5 milyon dolara satıldığına göre, ortaya çıkan yüzde 

90*lık ıskonto nispeti diğer bütün borçluların TMSF'ye yapacakları ödemeler için 
emsal teşkil etmeyecek midir? Bu iskonto oranının emsal teşkil etmemesi için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

8- TMSF-BDDK'nın halihazırda imzalamış olduğu anlaşmaların içinde (örneğin ilk 
Çukurova anlaşmasında olduğu gibi) hangilerinde, "BDDK-TMSF'nin bundan sonra 
imzalayacağı anlaşmalarda borçlu lehine daha avantajlı şartlar varsa, bu anlaşmaya da 
uygulanır" mealinde şartlar bulunmaktadır? 

9- Bu satış sırasında TMSF'nin elinde bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunun imkanlarından Bebek Varlık Yönetimi A.Ş de 
faydalanacak mıdır? Bebek A.Ş.'nin devraldığı alacaklarda kullanabileceği kanun 
maddeleri ve kanuni haklar hangileridir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- " > GoÇ* ^ t „ /-td/2004 
KONU : Yazılı Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 27.09.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3460-6052. 2 0 4 6 1 ^ 
6953, 7/3462-6954, 1/3463.-6955,, 7/3464-6956, 7/3Afi5ı6957, 7/3466-6958, 7/3467-6959, 
7/3468-6981. 7/3469-6982 ve 7/347_0j:Z16jLJ5ayılı yazılı soru önergelerinin ceva"bmi~flişRin 
olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'nın 20.10.2004 tarih ve 
TMSF.BHI.223/39969 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlat Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYİ : TMSF.BHI.223/ %}Di$ 
KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞPNA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllarif ŞENER) 

İLGİ: a) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3460 sayılı yazınız. 
b) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3461 sayılı yazınız. 
c) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3462 sayılı yazınız. 
d) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3463 saydı yazınız. 
e) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3464 saydı yazınız. 
027/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3465 sayılı yazınız. 
g) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3466 sayılı yazınız. 
h) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3467 sayılı yazınız. 
ı) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3468 sayılı yazınız. 
j) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3469 sayılı yazınız. 
k) 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7254 7/3470 sayılı yazınız. 

1) İlgi (a) da kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru Önergesinde 
cevaplanması talep edüen-sormasa Uişkin Kunumımuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Erol Aksoy'un New Yoric'ta faaliyet gösteren Park Avenue Bank'ta sahip olduğu % 90 oranındaki 
hissenin devrinin önlenmesi yönünde hukuki girişimlerde bulunulması amacıyla Türkiye'den iki 
hukukçu ile anlaşılmış ve bu hukukçuların vasıtasıyla ABD'deki Baker&Mc Kenzie Hukuk Bürosu 
tarafından işlemler yürütülmüştür. Hukuksal işlemlerin yürütülmesi için yapılan anlaşma İstanbul'daki 
hukukçular ile yapılmıştır. İlgili makara ve merciler tarafından sorulduğu takdirde, Fon lehine hukuki 
girişimlerde bulunulması amacıyla yerli ve yabancı hukukçularla yapılmış olan tüm anlaşmaların içeriği 
hakkında yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde kamuya bilgi verilecektir. 

Türk avukatların seçiminde ölçüt alman hususlar uluslararası tecrübe, uluslararası hukuk bürolanyla 
olan bağlantılar, bağlantı yapılan kuruluşların ciddiyeti ve tecrübesi ile bilgi birikimidir. 

Erol Aksoy'un New York'ta faaliyet gösteren Park Avenue Bank'ta sahip olduğu % 90 oranındaki 
hissenin devrinin önlenmesi yönünde yapılan hukuki işlemler; bir hukuk mahkemesi olan Asliye Ticaret 
Mahkemesi tarafından verilen kararın ABD'de tanuna-tenfizini sağlamak ve bu konu hakkında bir karar 
verilinceye kadar borçlu Erol Aksoy'un tüm malvarlığına tedbir konulmasına yönelik bir işlemdir. 
Yapılan hukuksal işlemlerin ceza yargılaması ile herhangi bir ilgisi bulunmadığından devletimizin taraf 
olduğu ceza yargılamalarına ilişkin uluslararası karşılıklı yardımlaşma anlaşmaları yoluyla sorunun daha 
az maliyetle çözülmesi mümkün değildir. 

2) İlgi (b) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

O : 1 

20/10/2004 
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Fon bünyesindeki bankalardan devir ve temlik alınan ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı 
portföyünde bulunan takipteki kurumsal ve ticari nitelikli kredi alacaklanndan yapılan tahsilatın 
hızlandınİarak, alacakların daha kısa sürede en yüksek net getiriyi sağlayacak şekilde tasfiye edilmesini 
temin etmek amacıyla böyle bir uygulamaya gidilmiştir. 

Sözkonusu İndirim uygulamasından (Kampanya) 15 Temmuz 2004 tarihine kadar yazılı başvuruda 
bulunup, başvurusu Fon tarafından kabul edilen ve borç geri ödemesini 30 Eylül 2004 tarihine kadar 
yapan borçlu firmalar yararlanmaktadır. 

İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kampanya çerçevesinde toplam borcunun 
%50'smi peşin olarak nakit ödeyen ve borçlan tasfiye edilmiş olan borçlu adedi 513 olup, kampanyanın 
%20'si peşin ödemeli azami 2 yıl vadeli taksitli ödeme seçenekleri dışında kısmi ödeme yapan 52 adet 
borçlu firma grubu da bulunmaktadır. 

Kampanya sonuç raporu ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olduğundan daha fazla aynntı 
talebi şu anda karşı lanmamaktadjr. 

Tahsilat toplamı 13 Ekim 2004 tarihî itibariyle yaklaşık olarak 202.4 milyon ABD dolarıdır. Bunun 
yanısıra, 54 adet borçlu ile Kampanya çerçevesinde 14.4 Milyon dolan tutarındaki borç toplamı için 
yeni geri ödeme sözleşmeleri yapılmıştır. 

Bu uygulama banka hakim ortaklarından olan alacaklar dışındaki, tahsili gecikmiş alacakları 
kapsamaktadır.Tahsili gecikmiş olacaklann tahsilat oranı dünya standartlarında da %50'nin çok 
altındadır. Bu uygulama ile TMSF, ne zaman tahsil edilebileceği belli olmayan ve ortalama 5-6 yıldır 
tahsil edilmeyen alacakları peşin olarak tahsil etmeyi başarmış olmaktadır. 

3) İlgi (c) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sotular Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görev alanına 
girmekte olduğundan kurumumuzca herhangi bir cevap verilememiştir. 

4) ligi (d) de kayîtiı;yakınız eltinde yeraîaa İsûtnbuI'MJIktvtkiü Emin Şyrk'.'ia şeru'önergesinde.-
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

İlgi soru önergesinde, önceki dönemde "Cavit Çağlar'a ikrar ettirilmiş olan miktann yaklaşık 1,5 
milyar USD olduğu" zikredilmiştir. Ancak önceki dönemde Çağlar tarafından ikrar edilmiş bulunan bu 
miktar şartlı olup, bazı değerler mahsup edilmek suretiyle protokole konu olan borç miktarı 108.8 
milyon USD olarak teklif edilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile 07.01.1999 tarihinde fona devredilen İnterbank A.Ş.'nin 
bakim ortaklan Cavit Çağlar ve Şükrü Şankaya'nın oluşturduğu Nergis Grubu arasında 'interbank A.Ş. 
ve diğer fon bankalarına olan borçların yapılandırılmasına yönelik olarak" devam eden görüşmeler 
anlaşma ile sonuçlanmış ve üzerinde uzlaşılan protokol 19.08.2004 tarihinde taraflarca imza altına 
alınmıştır. 

19.08.2004 tarihli protokole esas teşkil eden borç miktan 1.678,45 milyon USD olarak TMSF ve 
Çağlar Grubu tarafından imza altına alınmıştır. İmzalanan protokol rakamı, daha önceki sulh 
görüşmelerindeki rakamlardan daha yüksektir. Aynca, gruba ait ba2i gayrimenkuller ile bir kısım 
şirketlerdeki hisseler borca karşılık Fona devredilecek ve Gruba ait diğer gayrimenkul, fabrika ve 
tesisler üzerindeki mevcut ipoteklere ilaveten borç tutan kadar yeni ipotek tesis edilecek ve Grup 
firmalarının hisseleri Fon tarafından rehin alınacaktır. İmzalanan protokole göre Ödemeler bu yıl, varlık 
devirleriyle başlayacak ve yıl sonuna kadar yaklaşık 181 milyon USD'lik ödeme yapılmış olacaktır. 

- 1 5 8 -



T.B.M.M. B : 10 26 . 10 . 2004 O : 1 

TMSF, yasaların kendisine yüklediği görev ve yetkilerin bilincinde olarak kamu alacaklarının tahsili 
konusunda azami gayret göstermekte, kamu çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri 
almaktadır. 

5) İlgi (e) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorular Hazine Müsteşarlığı görev alanına girmekte olduğundan 
kurumumuzca herhangi bir cevap verilememiştir. 

6) İlgi (f) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 29 Ocak 2004 tarihinde BDDK'dan ayrı bir üst kurul 
olarak ayrıldığı tarihte, Binnur Berberoğlu Fon Başkan Yardımcısı, Levent Deveci ise Finansman Daire 
Başkan Vekili olarak görev yapmaktaydı. Tabi olunan idari mevzuat gereği görevden alınmaları 
mümkün olmayan söz konusu çalışanlar, TMSF yönetimi tarafından Danışman olarak atanmışlardır. 
Binnur Berberoğlu' nun İktisat Bankasından devralman iştiraklerden İnteraktif Telekominikasyon San ve 
Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olma tarihi 12/06/2002, Levent Deveci'nin ise aynı şirkette 
Yönetim Kurulu Üyesi olma tarihi 10/05/2004'tür. 

b) 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle tahsil edilen toplam alacak miktarı, 1 milyar 134,5 milyon USD 
olup, bu miktarın 585,6 milyon USD'ı Hakim ortaklardan, 478,1 milyon USD'ı bireysel ve kurumsal 
borçlulardan tahsil edilmiştir. Bu tahsilatın 998,4 milyon USD'ı nakdi, 136,1 milyon gayri nakdidir. 

c) Bir gayri nakdi kredi türü olan teminat mektupları tazmin oldukları ve tazmin tutan bu krediyi 
kullanan borçlu firma grubu tarafından ödenmediği takdirde takipteki kredi alacağına dönüşmektedir. 
Fon tarafından yapılan tahsilatların tamamı takipteki alacak bakiyesini kapatmaya yönelik olup, alacağın 
kaynağına göre bir tasniflendirme yapılması mümkün değildir. 

d) TMSF tarafından 23.072004 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olan "Fon Bankaları 
Çözümleme Maliyetleri Çalışmasi'-nda bu konuylailgili ayrıntılı biigiier yer aunaktaik'rRapor haîen 
http://www.tmsf.org.tr/docs/rapor/diper/tr/fonbankcozcal.doc internet adresindedir. 

Demirbank'ın uğradığı zarar, 01.01.2000-05.12.2000 ile 06.12.2000-31.122000 tarihleri arasında 
Demirbank T.A.Ş.'de görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri tarafından 31.08.2001 tarihli 
Olağan Genel Kurulda ibra edilmiştir 

Demirbank T.A.Ş.'nin Fona devrinden sonra Bankada yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir mevzuata 
aykırılık raporu Fona intikal etmediğinden, Fon ve Demirbank T.A.Ş.'nin yeni yönetimi tarafından ibra 
edilen Banka eski yönetimine karşı açılan herhangi bir şahsi iflas davası bulunmamaktadır. 

e) İktisat Bankası T.A.Ş.'nin TMSF tarafından ödenmeyen faizleri için açılan davalara bankanın 
külli halefi olan Bayındırbank A.Ş. tarafından .devam edilmektedir. Dolayısıyla bu sorunun 
Bayındırbank A.Ş. tarafından yanıtlanması gerekmektedir. 

f) Hakini ortakların borçlarına karşılık satın alınan taşınmaz ve iştiraklerle ilgili çalışmamız halen 
devam etmektedir. 

g) Yönetim ve denetimi TMSF'ye geçmiş bulunan şirketlerin tüzel kişilikleri devam ettiğinden, bu 
şirketlere kaynak aktarılması söz konusu olmayıp, personel ücretleri, KDV ve diğer ödemeler şirketler 
tarafından karşılanmaktadır. 

7) İlgi (g) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 
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tnterbank (Nergis Grubu) ile yapılan borç ödeme borç ödeme protokolü tüm kamu alacakları dikkate 
alınarak yapılmıştır. Uluslararası Yolsuzluk ve Karapara ile Mücadele konusu, Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu (MASAK) Başkanhğı'nm görev ve yetkileri alanında bulunmaktadır. Gerektiğinde bu kurum ile 
işbirliği yapılabilmektedir. 

8) İlgi (h) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Parnukbank TAŞ.'hin bir kamu bankası ile birleştirilmesi alternatifi üzerinde çalışmaların 
başlatılması için, Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN'a Fon tarafından yazılan 30.12.2003 tarih ve 
15136 sayılı yazı çerçevesinde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.01.2004 tarih ve 
1186 sayılı kararı uyarınca, T. Halk Bankası A.Ş.'nin Parnukbank T.A.Ş.'de inceleme yapmasına 
müsaade edilmiştir. 

Söz konusu incelemenin tamamlanmasını müteakip, T. Halk Bankası A.Ş. ile Parnukbank 
T.A.Ş.'nin birleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve söz konusu birleşmenin her iki 
bankanın teknik alt yapılarındaki farklılıklar da göz önünde bulundurulmak suretiyle kısa süre içerisinde 
ve mevzuata uygun bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, Fon Kurulunun 12.03.2004 tarih ve 62 
sayılı kararı ile, Parnukbank T.A.Ş.'nin T. Halk Bankası A.Ş. ile birleştirilmesi yahut yerli ya da yabancı 
yatırımcılara satılması süreçlerini yönetmek ve yönlendirmek üzere danışman firma ile çalışılmasına 
karar verilmiştir. 

Parnukbank TA.Ş.'nm mali ve idari yapısı hakkında bilgi alınması amacıyla T. Halk Bankası A.Ş. 
tarafından gerçekleştirilen inceleme çalışmaları neticesinde adı geçen bankaların entegrasyonu 
konusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile T. Halk Bankası A.Ş. arasında mutabakata varılmıştır. 

T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Bankanın Parnukbank T A.Ş. ile entegrasyon 
süreci ve yönteminin belirlenmesi, teknik ve stratejik çerçevenin oluşturulması amacıyla T.C. Ziraat 
S&nkası A Ş . ve T. Halk Dsnkpst A.Ş.'nİE 6zeHeşririLnı<Mİ sürednde daruçmaahk hizmeti vermekte oları 
Mc Kinsey danışmanlık firmasından destek alınması yönünde karar alınmış olup, anılan karar, 
Halkbank' in 29.04.2004 tarihli yazısı ile Fona da iletilmiştir. 

Bu çerçevede, Mc. Kinsey danışmanlık firmasının yukarıda da belirtildiği üzere T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin özelleştirilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti verdiği hususu da 
dikkate alınarak, Halk Bankası A.Ş.'nin Danışmanlık Firması seçimi konusundaki Yönetim Kurulu 
kararı Fon tarafından da uygun görülmüştür. 

9) İlgi (ı) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirilmenize sunulkmaktadır. 

Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan Cüneyt Serin bilahare İktisat Bankası TAŞ.'de görev 
alması 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2. 
maddesine aykırı olmakla birlikte adı geçen şahsın İktisat Bankası TAŞ.'de görev yaptığı dönemler 
bankanın TMSF'ye devrinden önceki dönemlere ait olup bu dönemde bankanın Erol Aksoy'un yönetim 
ve denetiminde olduğu unutulmamalıdır. 

Cüneyt Sel hakkında TMSF tarafından açılan beş adet şahsi iflas davası olup bu davaların bir 
kısmında TMSF'nin ihtiyati tedbir talebi reddedilmesine rağmen 336268.445.639.984.-TL üzerinden 
açılan şahsi iflas davasında diğer davalılarla birlikte Cüneyt Sel'in de malvarlığına ihtiyati tedbir 
konulmasına karar verilmiş ve tedbir kararı uygulanmıştır. Davalar halen devam ermektedir. 
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10) İlgi (j) d e kayıtlı .yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorular Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görev alanına 
girmekte olduğundan kurumumuzca herhangi bir cevap verilememiştir. 

11) tlgi (ı) de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirilmenize sunukmaktadır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon kurulunun 06/05/2004 tarihli ve 207 sayılı karan ile, 
2003 yılı içinde gerçekleştirilmiş olan alacak satış ihalesinin, ihaleye teklifleri ile katılmış olan 
yatıruncılan davet ederek ve önceki satışta ihaleye sunulan satış portföyünde tespit edilecek alacaklar 
kullanılarak, yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Yatırımcılara resmi bildirim 07 Temmuz 2004 
tarihinde yapılmıştır. 23 Ağustos 2004 tarihindeki satış ihalesine davet edilen firmalar 15 Aralık 2003 
tarihindeki ilk ihaleye teklif vererek katılan yatırımcılardır. 23 Ağustos 2004 tarihindeki ihaleye sadece 
Bebek Varlık Yönetim A.Ş. teklifi ile katılmıştır, diğer yatırımcılar veri inceleme sürecine katılmış 
fakat teklif vermemiştir. İhaleye katılanlarda ilk ihaleye teklif vererek katılmış olma dışında şart 
aranmamıştır. İhale TMSF üst yönetimi, Finansal danışman Pricewaterhouse Coopers ve yatırımcıların 
huzurunda yapılmıştır. 

Bebek Varlık Yönetim A.Ş , TMSF ile sözleşme imzalamadan önce toplam tutarın %20'si olan 4.5 
milyon dolart 3 Eylül 2004 tarihinde ödemiştir. Dosyaların devir ve temlikleri için 90 günlük bir süre 
mevcuttur, ve Bebek Varlık Yönetim A.Ş. devir ve temliklerin gerçekleşmesi öncesinde kalan 18 milyon 
dolart da ödeyecektir. 

İhale muhammen bedeli 22 milyon dolar olarak açıklanmış "ve muhammen bedel ve üzerinde teklif 
verecek olan yatırımcıların tekliflerinin kabul edileceği ihale öncesinde belirtilmiştir. 22.5 milyon 
dolarlık teklif ihale muhammen bedelinin üzerindedir. 

Alacak Satış Portföyünde yer alan alacakların devir ve temliki henüz gerçekleşmemiştir. 
Alacaklarla beraber devredilen teminatların tadadı dökümünü vermek ancak devjr ve temlik 
gerçekleştikten sonra mümkün olacaktır. 

Alacakların devir temliki Bebek Varlık Yönetim A.Ş.'ne yapıldıktan sonra alacaklar ile 
ilgili tasarruf Bebek Varlık Yönetim A.Ş.'nin yetkisinde olacaktır. TMSF'nin tasarruf 
yetkisinde olan, ihaleye katılcak olan yatıruncılan belirlemektir. Deutsche Bank uluslararası bir 
yatının bankasıdır. Deutsche Bank (Bebek Varlık Yönetim A.Ş.) ve Deutsche Bank ile ilgili 
olarak çalışan kişiler TMSF tarafından 23.07.2003 tarihinde yayınlanan Alacak Satış 
tlkeierinde belirtilen şartlara uygun olarak belge ve elde edilen bilgileri gizli tutacaklanna dair 
gizlilik sözleşmesi imzalamaktadır. Devir ve temlik gerçekleşene kadar portföyde yer alan 
borçlu kuruluşlar ile görüşmeleri yasaktır. 

Alacak portföyü satışında ortaya çıkan oran, bu alacak satış portföyünün değerlendirilmesi sonucu. 
ortaya çıkmışta-. Sadece bu portföy için geçerlidir. Bu oranın ve değerlendirmelerin başka bir portföy. 
için esas alınması söz konusu değildir. 

Alacak satış portföyü içinde yer alan alacaklar TMSF'nin devraldığı bankaların hakim ortaklar 
dışında olan kuruluşlara kullandırmış olduğu kredilerden oluşmaktadır. Alacak satış portföyüne, 
TMSF'nin 31 Mayıs 2004 - 15 Temmuz 2004 tarihleri arasında, bankaların hakim ortaklan dışındaki 
peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlular dahil edilmemiştir. Alacak portföyü içinde yer alan 
kuruluşlardan bazılan ile TMSF ödeme anlaşması yapmış olup, bu anlaşmada belirtilen şekilde bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Bebek Varlık Yönetim A.Ş. özel bir tüzel kişilik olduğundan 6183 sayılı Amme Alacaklan Tahsil 
Usul ve Esasları hakkındaki kanun kampsammda işlem yapması mümkün değildir. Bununla birlikte, 
alacak satış portföyünde yeralan alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklan Tahsil Usul ve Esasları 
hakkında kanun ile değil, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde takip edilmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. r^^^Uk^^^ 

"̂ -TOamet E R T Ü R K - ^ " 
Başkan 
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13.- istanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Alavalı Barajı rezervuarı projesine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/3493) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2 0 0 0 y ı l ında ihales i yapı ld ığ ı ö n e sü rü len , ancak başta yöre ha lk ın ın tepkiler i o l m a k ü z e r e . 
p ro jen in ge reks iz l iğ i ve mal iye t in in yüksek l iğ i gibi çeşitli neden le r l e d u r d u r u l m u ş olan s e 
" M e l e n S u y u P r o j e s i " K a p s a m ı n d a yer a lan ""Alacalı Barajı R e z e r v u a r f ' n ı n yen iden iha le 
ed i leceğ i y ö n ü n d e yayg ın haber l e r vardır . S ö z konusu projeye, ha l en D S İ Genel M ü d ü r ü o lan 
Say ın V e y s e l E R O Ğ L U ' n u n da , baraj ın ihale edildiği önceki d ö n e m l e r d e İSKİ G e n e l M ü d ü r ü 
o l a rak ç o k c iddi e leş t i r i ler i o l m u ş t u r . 

Bu n e d e n l e . Alaca l ı Barajı Reze rvua r ı konusunda aşağıdaki so ru l a r ımın , Enerji ve Tabi i 
K a y n a k l a r Bakan ı Sayın Hi lmi GUI.F.R tarafından yazılı o la rak cevap land ı r ı lmas ın ı a r / 
e d e r i m . 

Sayg ı l a r ımla . 

G ü l d a l O K U D U C ' l J 
İ s tanbul Mi l le tveki l i 

S O R U 1- Alaca l ı Barajı Reze rvua r ı Projesi nin durumu nedi r? Bu projenin de iç inde se r 
aldığı M e l e n S u y u Projes in in d u r u m u nedi r? Mevcut d u r u m d a ve ö n ü m ü z d e k i yı l larda bu 
pro je le re g e r e k s i n i m var m ı d ı r ? Varsa , bu gereks in im hangi yıl lar için söz k o n u s u d u r ? Alaca l ı 
Baraj ı için iha leye ç ık ı lmak üzere o lduğu doğru mudur? 

S O R U 2- Eğer ge rçek t en böyles i bir gereks in in ı varsa. 20 Mart 2 0 0 3 ta r ih inde , d ö n e m i n İSKİ 
G e n e l MüdVırü Veyse l E R O G L U ile d ö n e m i n İSKİ Genel M ü d ü r Muavin i Dur sun Ali 
Ç O D U R ' ı ı ı ı or tak bir bas ın toplantıs ı ile. projenin gereksiz l iğ i \ e sak ınca la r ına lüşkiı-
aç tk iad ık la r ı idd ia la r ında ne değ i şmiş t i r ki. büyün DSİ Genel M ü d ü r ü olan Veysel I 1'' H ; [ ' 
bu projeyi s a v u n u p , ihaleye ç ıkaracak nok taya gelmişt i r? 

S O R U 3- İSKİ G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü " n ü n gene Veysel E R O Ğ L U ' n u n Genel M ü d ü r o l d u ğ u 
d ö n e m d e hazı r la t t ığ ı . 2 0 4 0 yılı Mas te r P l a n ı n d a " Melen , uzun vadede ve 2032 yılı 
s o n r a s ı n d a yat a r l an ı l acak bir p ro jed i r" denmektedi r . Bu görüş le r in kökten değ i şmes i ve 
Alaca l ı B a r a j ı n ı n 2004 y ı l ında ihale edi lmesi kararını gerekli k ı lacak, hangi g d i ş m c l c ı 
o lmuşun-? I S K İ ' n i n bu susa iht iyacı soksa ve a lmazsa yat ı r ımın akıbe t i ne olacakt ır ' 1 

S O R U 4- Bu pro je e k o n o m i k mid i r? Öyle ise. farklı bir gö rev in baş ında iken bu pro jen in 
e k o n o m i k o l m a d ı ğ ı n ı . teknik y ö n d e n uygun çözümler i çe rmed iğ in i , dolay ısı ile İ S K l ' n i u bu 
mal iye t le r i ve şar t lar ı kabul edemeyeceğ in i ö n e süren ve ş imdi DSİ Gene l M ü d ü r ü olarak bu 
projeyi hayata g e ç i r m e k üzere ihaleyi baş la t ıp , yürütecek olan Veyse l E R O Ğ L U ' n u n d u r u m u 
ne olacaktır ' . ' Bir yıl iç inde aynı konuda taban tabana zıt görüş le r s avunan bir yöne t i c in in iş 
ba ş ında ka lmas ı u y g u n m u d u r ? 

S O R U 5- Proje"nin fizibilite r apo runda tahmini mal iyet in in 1.181 mi lya r A B U Dolar ı 
o l acağ ı , ilk k a d e m e n i n 2 0 0 3 yılı s o n u n d a ÎSK.İ Su Şebekes ine bağ lanacağ ı be l i r t i l e rek J a p o n 
J B I C kredi k u r u l u ş u n d a n yak laş ık 9 0 0 m i l y o n A B D Doları haz ine garant i l i kredi t e i n in e d i l e n 
bu p ro jen in ; 

a) D e ğ i ş e n koşu l l a ra göre şu andak i maliyet i nedi r? Fizibi l i tes i d e v a m e t m e k t e 
m i d i r ? 

b) J a p o n B a n k a s ı n d a n hang i koşu l l a rda kredi a l ınmış t ı r v e geri ö d e m e ne z a m a n 
baş l ayacak t ı r ? 

c) İSKİ . Veyse l E R O Ğ L U ' n u n d a h a önce belirttiği neden le r l e bu s u y u a l a m a d ı ğ ı 
t ak t i rde ya t ı r ımın akıbet i ne o lacak ve kredinin geri ö d e m e s i h a z î n e y e mi 
k a l a c a k t ı r ? 

S O R U 6- Bu k ö y l e r e ye r l e ş im yeri o la rak tahsis edi lmesi d ü ş ü n ü l e n yer le rden b i r in in Aske r i 
A l a n o l d u ğ u , d i ğ e r yer ler in de ye ters iz ve sakıncal ı o lduğu d i k k a t e a l ınd ığ ında b u k ö s l e r i n 
ye r l e ş im d u r u m u ne olacaktır '? Köy lü le r in yaşam alanları baraj a l t ında ka ld ığ ında g e ç i m l e r i n i 
nasıl sü rdürecek le r i d ü ş ü n ü l m ü ş müdür '? 

S O R U 7- Proje k a p s a m ı n d a A ğ v a B e l d e m i z d e n geçir i lmesi p l a n l a n a n boru ha t t ı n ın lam da 
A ğ v a ' n m doğa l güze l l iğ in in en bel i rgin ve tur izm tesislerinin en yoğun o l d u ğ u b ö l g e s i n e 
ras t ladığı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . Bö lge ha lk ına ve bö lge doğas ına en az nega t i f etki y a p a c a k yeni bir 
g ü z e r g a h m ü m k ü n deği l m i d i r ? 

S O R U 8- İ s t a n b u l ' u n su ih t iyacının gider i lmesi için iki k u r u m u m u z ( İSKİ ve D S İ ) 
ta raf ından m a a l e s e f mi lyar la rca dolar l ık müker re r yat ı r ım yapı ldığı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
H u z m e m i z i , i n san la r ımız ı ve çevres i zarara uğratan bu müke r r e r ya t ı r ımlar ın s o r u m l u l a r ı 
h a k k ı n d a bir i ş lem yap ı lmı ş mıd ı r? H e n ü z yapı lmadıysa bir i ş lem y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r 
musunuz ' ! ' 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

n n A n k a r a 
Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-ff£ t"" 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA ^ î ^ ^ 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 27.09.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-6929 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Güldal OKUDUCU'nun tevcih ettiği, 7/3493-6987 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLDAL OKUDUCU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3493-6987) 

Soru 1 : 

Alacalı Barajı Rezervuarı Projesi'nin durumu nedir? Bu projenin de içinde yer aldığı 

Melen Suyu Projesinin durumu nedir? Mevcut durumda ve önümüzdeki yıllarda bu 

projelere gereksinim var mıdır? Varsa, bu gereksinim hangi yıllar için söz konusudur? 

Alacalı Barajı için ihaleye çıkılmak üzere olduğu doğru mudur? 

Cevap 1 : 

Proje ile ilgili genel bilgiler: 

İstanbul'un 2040 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak olan Melen Sistemi 

4 aşama olarak planlanmış olup, nihai aşama sonunda yılda 1 milyar 180 milyon metreküp 

ilave su sağlanacaktır. 25 km'si tünel olmak üzere yaklaşık toplam uzunluğu 180 km'yi 

bulan bir iletim hattı ile şehre yılda 268 milyon metreküp ilave su sağlayacak olan Melen 

Sistemi'nin 1. aşaması ile yaklaşık 2 milyon 750 bin kişilik ek bir nüfusun içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı sağlanmış olacaktır. 

2010 yılında İstanbul'a su vermesi beklenen Melen Projesi'nin su kaynağı şehrin 

180 km doğusundaki Melen Çayı'dır. Melen Çayı üzerinde yapılacak bir su alma yapısı ile 

ham su doğrudan pompalanacak ve isale hattı ile Ömerli'de yapımı sürdürülen Cumhuriyet 

Arıtma Tesisi'ne getirilecektir. İsale hattının Cumhuriyet Arıtma Tesisine kadar olan kısmı, 

Şile-Alaçalı ve Alaçalı-Ömerlı arasındaki iki tünel ile Alacalı'da bir dengeleme rezervuarının 

yapımını kapsamaktadır. 

Arıtma tesisi mevcut Ömerli rezervuarının kuzey yakasında yer almakta olup, 

günlük 720 bin metreküplük bir kapasitede çalışacaktır. Arıtılan temiz su, Cumhuriyet-

Beykoz Tüneli ve Boğaz Geçişi Tünelleri'ni kapsayan temiz su isale hattı aracılığıyla 

Kağıthane Arıtma tesislerindeki mevcut servis rezervuarına veya bu amaç için 

yapılabilecek bir rezervuara iletilecektir. 
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«Alacalı Barajı, projenin kademeler zincirindeki bir halkası olduğundan mutlak 

surette ihalesinin yapılması zorunluluğu vardır. Ancak yerleşim birimlerinin durumu göz 

önünde bulundurularak baraj yerine yeniden yerleşim problemini ortadan kaldıracak olan 

açık alanda betonarme tünel (kondüvi) yapılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 2 : 

Eğer gerçekten böylesi bir gereksinim varsa, 20 Mart 2003 tarihinde, dönemin İSKİ 

Genel Müdürü Veysel EROĞLU ile dönemin İSKİ Genel Müdür Muavini Dursun Ali 

ÇODUR'un ortak bir basın toplantısı ile, projenin gereksizliği ve sakıncalarına ilişkin 

açıkladıkları iddialarında ne değişmiştir ki, bugün DSİ Genel Müdürü olarak Veysel 

EROĞLU bu projeyi savunup, ihaleye çıkaracak noktaya gelmiştir? 

Cevap 2 : 

öncelikle; 20.03.2003 tarihinde Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun DSİ Genel Müdürü, 

Dursun Ali ÇODUR'unda İSKİ Genel Müdürü olarak görev yaptığını ifade etmekte yarar 

görüyorum. Diğer taraftan projenin gereksizliği söz konusu olmayıp, Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU'nun, Melen Projesine yapım tekniği ve inşaatın zaman planlaması yönünden 

eleştirileri olmuştur. Dolayısı ile atfedilen iddiaların beyanın yanlış algılanıp 

yorumlanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Soru 3 : 

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün gene Veysel EROĞLU'nun Genel Müdür olduğu 

dönemde hazırlattığı 2040 yılı Master Planı'nda "Melen, uzun vadede ve 2032 yılı 

sonrasında yararlanılacak bir projedir" denilmektedir. Bu görüşlerin kökten değişmesi ve 

Alacalı Barajı'nın 2004 yılında ihale edilmesi kararını gerekli kılacak hangi gelişmeler 

olmuştur? ISKİ'nin bu suya ihtiyacı yoksa ve almazsa yatırımın akıbeti ne olacaktır? 

Cevap 3 : 

IMC (istanbul Master Plan Komisyonu) tarafından 1992-1999 yılları arasında 

yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan İstanbul Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma Master 

Planı, İstanbul için 2032 yılına kadar acil, orta ve uzun dönem altyapı yatırım ihtiyaçları ve 

öncelikleri ile gerekli yatırım programını ihtiva etmektedir. IMC bünyesindeki yerli ve 

yabancı uzmanlar ile İSKİ teknik ilgilileri ve uzman öğretim üyelerinin katılımı ile yedi yıldan 

fazla devam eden çalışmalar sonucu ortaya konulan İSKİ Master Planında istanbul'un 
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2005 sonrası orta ve uzun dönem su ihtiyacını karşılamak üzere Büyük Melen Sistemi 

öngörülmüştür, istanbul Su Temini Master Planında Melen Sisteminin 3 aşama halinde 

(2005'de 1. aşama, 2010'da 2. aşama ve 2027'de 3 aşama) yapımı planlanmıştır. (DSİ 

hedef yılını 2040 olarak belirlediğinden sistemi 4 aşamada planlamıştır.) İstanbul'un 

normal şartlardaki kentsel nüfus, ticari ve endüstriyel ihtiyaç taleplerini karşılamada Melen 

Sistemine alternatif teşkil edebilecek yeterli ve güvenli başka bir büyük su kaynağı 

bulunmamaktadır. Dolayısı ile İSKİ Master Planında Melen Sisteminin, 2032 yılından sonra 

değil 2032 yılına kadar istanbul'un su ihtiyacını karşılanması öngörülmektedir. İSKİ Master 

Planının ilgili sayfaları ekte verilmektedir. 

Soru 4 : 

Bu proje ekonomik midir? Öyle ise, farklı bir görevin başında iken bu projenin 

ekonomik olmadığını, teknik yönden uygun çözümler içermediğini, dolayısı ile İSKl'nin bu 

maliyetleri ve şartları kabul edemeyeceğini öne süren ve şimdi DSİ Genel Müdürü olarak 

bu projeyi hayata geçirmek üzere ihaleyi başlatıp, yürütecek olan Veysel EROĞLU'nun 

durumu ne olacaktır? Bir yıl içinde aynı konuda taban tabana zıt görüşler savunan bir 

yöneticinin iş başında kalması uygun mudur? 

Cevap 4 : 

içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projelerin ekonomisi mevcut kaynaklar arasındaki 

mukayese ile değerlendirilir. Ancak mevcut kaynaklar yetersiz ise insan sağlığını tehlikeye 

atmamak için diğer yörelerdeki kaynaklardan içmesuyu temini yoluna gidilmektedir. 

Sorunuzda yer verilen hususlara, cevap 2'de açıklık getirilmiştir. 

Soru 5 : 

Proje'nin fizibilite raporunda tahmini maliyetinin 1.181 milyar ABD Doları olacağı, ilk 

kademenin 2003 yılı sonunda İSKİ Su Şebekesine bağlanacağı belirtilerek Japon JICA 

kredi kuruluşundan yaklaşık 900 milyon ABD Doları hazine garantili kredi temin edilen bu 

projenin; 

a) Değişen koşullara göre şu andaki maliyeti nedir? Fizibilitesi devam etmekte 

midir? 
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b) Japon Bankasından hangi koşullarda kredi alınmıştır ve geri ödeme ne zaman 

başlayacaktır? 

c) İSKİ, Veysel EROĞLU'nun daha önce belirttiği nedenlerle bu suyu alamadığı 

taktirde yatırımın akıbeti ne olacak ve kredinin geri ödemesi hazineye mi 

kalacaktır? 

Cevap 5 : 

a) Devam eden inşaatların mevcut durumları itibariyle şu anda herhangi bir maliyet 

değişikliği bulunmamaktadır, 

b) iç para ihtiyacı 518 milyon dolar, dış para ihtiyacı 662 milyon dolar olmak üzere 

toplam tahmini maliyeti 1 milyar 180 milyon dolar olan Büyük Melen Sistemi'nin 1. aşaması 

kapsamındaki iş üniteleri müşavirlik hizmetleri dahil 12 ayrı iş grubu olarak düzenlenmiş ve 

bu işin yapımına yönelik olarak iki dilim halinde olmak üzere Japon JBIC kuruluşundan 

yaklaşık toplam 95 milyar Japon Yeni (yaklaşık olarak 900 milyon ABD Doları) tutarında 

kredi temin edilmiştir. Japon JIBIC kredisinin ilk diliminin faizi %3, ikinci diliminin faizi %2,5 

olup, her iki dilimin de geri ödemesi ilk 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 25 yılda 

tamamlanacaktır. Bu iş gruplarından 9 adedi ihale edilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır. 

Kredi faizi ve süreleri yukarıda genel açıklamada izah edilmiş olup, geri ödeme 

zamanı ve şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. 

c) 1999 yılında İSKİ tarafından hazırlatılmış olan Master Plan doğrultusunda 

İstanbul'un 2005 yılından itibaren Melen Suyuna ihtiyacı olacağı, bu sebeple birinci 

aşamadan sağlanacak suyun kullanılmak durumunda olduğu master planda açık olarak 

gözükmektedir. 

Soru 6 : 

Bu köylere yerleşim yeri olarak tahsis edilmesi düşünülen yerlerden birinin Askeri 

Alan olduğu, diğer yerlerin de yetersiz ve sakıncalı olduğu dikkate alındığında bu köylerin 

yerleşim durumu ne olacaktır? Köylülerin yaşam alanları baraj altında kaldığında 

geçimlerini nasıl sürdürecekleri düşünülmüş müdür? 
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Cevap 6: 
Alacalı Barajı yerine yapılması düşünülen açık alanda betonarme tünel (kondüvi) ile 

ilgili çalışmalar henüz neticelenmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında konu açıklığa 

kavuşacaktır. 

Soru 7 : 

Proje kapsamında Ağva Beldemizden geçirilmesi planlanan boru hattının tam da 

Ağva'nm doğal güzelliğinin en belirgin ve turizm tesislerinin en yoğun olduğu bölgesine 

rastladığı anlaşılmaktadır. Bölge halkına ve bölge doğasına en az negatif etki yapacak 

yeni bir güzergah mümkün değil midir? 

Cevap 7 : 

Isale hattı ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmış, uygun güzergah belirlenerek projeler 

onaylanmış ve inşaatlar belli bir safhaya gelmiş bulunduğundan proje güzergahında bir 

değişiklik düşünülmemektedir. Proje çalışmalarında gerekli tedbirler alınmış olup; gerek 

bölge halkı gerekse doğaya negatif etki sözkonusu değildir. 

Soru 8 : 

İstanbul'un su ihtiyacının giderilmesi için iki kurumumuz (İSKİ ve DSİ) tarafından 

maalesef milyarlarca dolarlık mükerrer yatırım yapıldığı anlaşılmaktadır. Hazinemizi, 

insanlarımızı ve çevreyi zarara uğratan bu mükerrer yatırımların sorumluları hakkında bir 

işlem yapılmış mıdır? Henüz yapılmadıysa bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 8 : 

İSKİ ve DSİ arasında mükerrer yatırımlar yapıldığı iddiası gerçeği 

yansıtmamaktadır. İSKİ yatırımları kısa vadede İstanbul'un acil su sorununu çözmeye 

yönelik olup, İSKİ Master Planında da belirtildiği üzere, DSİ yatırımları ise 2008-2032 ve 

sonraki yıllardaki istanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. 
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İSTANBUL SU TEMİNİ, KANALİZASYON VE 
DRENAJ, ATIKSU ARİTMA VE UZAKLAŞTIRMA 

MASTER PLANI 

NİHAİ RAPOR 

Ûene) Özet 

ASTER PLAN 

İMC lslgnbul Master Plan Konsorsiyumu 
OıtıU Anftlluıı (lnj;ilt«roı 
Nl|)|)on KOPI {.lupony^j 

UUM (Türkiye) 
Sistem Plııntaııun I ürMyo) 

Y^r^ııtcıM^CıvIrlıır: 
Cınnp DW«s«r» MCKIK» |AUD) 

UR VVulllnStord (lııy Hem) 
WRc (InülllvrĞ) 

1999 

İSTAKBUL BÜYÜK$EHİR BELEDİYESİ 

JB İ S K İ 
\W İSTAMHUL SU VE KANAIİ7ASYO* İOARESİ 
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İMİ '••»•l •»• * '«• ' • • H * . Kf .1 ırtıMK 

koblorm kt>ı;snntı;Kyıınl;ırı nlçilimiifiiır Melen Çayı'rıda: kabul edileme/ dii /ode amonyak v«! demir 
koıijfiinrrnwoıılan görülmüştür Gerek Melen, gerekse Yeşilçay içüı .">s! kesimlerdeki tarımın su k.ıhusi 
ti/erinde nıu1ıt*ııı*leıı rinemli bit etkisi olmaktadır. 

Ycraltısmu Kaynakları: 
(.icncl su temini için yeraltı suyunun kullanımı yıllar geçtikçe azalmış ve bugün, muhtemelen \ ılı la 
2-3 milyon in1 düzeyinde, önemsiz, bîr miktara düşmüştür ftüyiik ölçüde sanayi amaçlı olan özel 
kuyuların sayısı anmışlır ve bunlardan I SOO'den fazlasının Avrupa yakasında, diğer 500 kacbnmn 
Asya yakasında bulunduğu düşünülmektedir. 

Avı ima yakasındaki kuyuların büyük bölümü İstanbul'un batısında. Hal iç ile Küçükcckmcec liolii 
artısında. tersiyer itkilerde acıtmıştır Bu bölgede akifer yeryü/ünc çıkmakladır ve kaııulİ£.ı\vou 
bağlantısı bulunmayan kentsel yapılaşmalardan ve gölün doğusundaki büyük çöplükten sızan su/unlu 
Miİanndan kaynaklanan kirlenme nedeniyle önemli bir risk alımdadır İSKÎ'niıı bu bölgedeki itene I MI 
temini kuyuları yüksek fekal knliform konsantrasyonları nedeniyle yıllar içinde aşamalı olarak 
terkedilmiştir. 

Çalışma alanındaki en önemli kaynaklar, Adapamr1-i7.mil vadilerinde bıılunnn ve 90 milyon ın"c 
ulaşan yıllık beslenme seviyesine sahip olduğu tabmin «dilen kalın alüvyon »kiterleridir. Oah.ı 
önemlisi. .ıkifcr içinde temkinli bir yaklaşımla 2.4 milyar mJ okluğu lalımın edilen depolama hacmidir 
Yıllık beslenme seviyesinin bu kısmı (örneğin 6(1 milyon m*) dü/enli bir şekilde çekilebilir veya 
kuraklık zamanlarında depodan daha büyük özel çekimler yapılabilir Bununla birlikte, bu rezervlerin 
bölgedeki endüstriyel gelişme için ayrılmasının DSİ'nin politikası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
bundan ünce. bu kaynaklanıl kullanılmasının mevcut kullanıcılar ve bttlr.e. ekolojisi ü/cı indeki 
etkisinin bir incelemesi yapılmalıdır. Akiferin deniz kıyısındaki bataklık bi» «kına b ş̂aldıi1;! 
sanılmakladır ve dolayısıyla raıaılı olabilir. 

Ma>ler Plan boyunca yapılan gö/Jemler esas alındığında, ö/el sektörün yeraltı suyu kullanımlımı 
yeterince konim) edilmediği açıktır. Yeraltı suyu kullanımının yönetimi, mevcut ruhsat prosedürü 
yoluyla I.)Sİ tarafından yürütülebilir. Hunun etkin olması için yasaların güçlendirilmesi gerekir. 

İ.şlcrmeleı-le İlgili Hususlar: 
DSİ ve ISKI'nin bugünkü planları, edecekle su temininin önemli bir kısmının Melen Çııyı'nın as.ım.ıh 
kullanımı ile yapılacağı yönündedir. Su kaynakları sistemi daha karmaşık bit durumu geldikte. 
cngıafik olarak daha çeşitli kaynaklardan su alınması ve re/crvııarlar arasında karşılıklı hciglaıılı 
dercccMiuıı artması ile sistemin genel veriminin optimize edilmesi için dalta gelişmiş model lemt 
tekniklerinin geliştirilmesi gerekli hale gelmektedir. Buna uygun olarak. Master Plan dönemi boyunca 
İstanbul'a su teinin edecek (»lan su kaynaklarının birbirleri ile bağlantılı olarak işletilmesinin 
heıucşitııitıin yapılması için Maçtır Plan1 in ilk yıllarında (1005) dinamik bir sistem m.vUİ 
geliştirilmiştir. 

Modelleme. Melen I. Kademenin işletmeye alınması İle kaynaklanıl birbirleri ile bağlantılı olarak 
işletilmcsiıuleıı 1UU milyon nı'yıl'a kadar ilave su kaynağının elde edilebileceğini göMcrmı-,tır. 
Bununla İmlikle, modelin amacının elde edilebilecek maksimum potansiyel faydanın »üslenîme-.' 
olduğu için bu model, kaynak re/ervuarlan birbi rine bağlayan iletim sistemlerinin kapasitesi ü/cnude 
herhangi bir sınırlama olmadan yapılmıştır Bunun anlamı, alıeı rc/ervııarda yedek kapasite hıilunnuı-.: 
koşuluyla. bir havrada bulunan tüm ftila kaynakların diğer bir re7crvuaıvı aktarılması aı:!-m.. 
lASimakTndır 

Daim önceki bu modelle gösterilen maksimum işletmeye karşılık. Vleleı. sisicmı'nnı I Kademe- : sn 
son proje çalışmalarının bir paıçası olarak (19%). daha hassas bir su kaynakları planlama model. 
meydana getirilmiştir. Bu modelde de, İstanbul'un gelecekteki kaynaklarım., bağlamıl. ..!ar,n. 
isletilmesi incelenmiştir, fakat bunun amacı, kaynakların ve planlanan iletim sistemlerinin ihtiyacı 
karşılaytuMguıııı K-yid edilmesi olmuştur ve buna uygun olarak ta'iyek vt pliinlaiiâl» iraibfcr >iwım 
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knpasitclcıi kullanılmıştır, fcîu işlcüııc silenimde proje koşullan yetme geiırilıuekrc. faktır Ha^iam-.» 
işkrmcdcn herhangi birrtncmli fayda sağlandığı açıkça goıiilmemekteılu. 

Hitbiriyle çelişen bu iki sonuç ikin» kapasitesinin etkisini vurgulamaktadır. Dununla biriıkle. -.!•''•••\ 
önceki sinem fayda saklanması»m mümkün olduğunu teorik olarak göstermeline ıa£mcn. 
uygulamada elde edilebilecekler konusunda fazla iyimser bir görüş ortaya kı;'y;»bilccı,:;.ı 
hatırlanmalıdır. Hlanlama amaçtan doğrultusunda temkinli bir yaklaşımın muhata/a edilmesi %urctı\ ;e. 
Master Plan yatırım programının formüle edilmesi sırasında bu potansiyel fayda şö/öııünnc 
hıılundurulınamıştır. Ayrıca, kısmen gereksiz olan bir iletimin temin edilmesi ekonomik olımyabilıı. 

Melen ve Yeşilçay projelerinin işletmeye alınması İstanbul'da su temini için kullanılan kaynakların 
özelliklerini daha da farklılaşiuaeaklır. Yağışlar konusunda daha önce belirtildiği gibi. Avrupa 
yakasının hidrolojisi. Asya yakasından farklıdır. Avrupa yakası kaynakları için en düşük debi*li vtU.tr 
uyumludur, ancak bunlar Asya yakasında daha rasgele bir özellik ttışııuakrndır. Örnejiin. iyJO/01. 
döneminde Avrupa yakasında büyük bir sıkıntı yalanırken, Asya yakasında ortalamanın sadece be a/ 
altında kahmsnr. Aynı şekilde. 1977/78 dönemi Asya yakusmda en düşük birleşik debinin görüldüğü 
yıl olurken. Avrup;ı yakasında ortalamanın sadece biraz altında kalmıştır Asya yakasında (Kim/dere 
hariç) düşük debinin ortalama debiye or.ını yaklaşık 0.60 iken, Avrupa yakasında bu oran O.urdtır lUı 
faktörler sistemdeki kaynakların bağlantılı kullanımını etkilemekte ve ayrıca kurak yıllardaki su 'eıntıv 
emniyetinı iyileştirmekledir. 

Hugüne katlar geliştirilen modeller esas olarak planlama araçlarıdır. İSKİ'nin işletme aın.V>an 
doğrultusunda. yünlük veya aylık b"' esasla rezervtıar işletmesi için genel esasları ortaya koyan, labıui» 
amaçlı bir eleman içeren daha »elişmiş bir modele ihtiyacı olacaktır, fju gelişmiş model. gc-lisnri'nuş 
bir SCAIÎA sistemi vasıtasıyla girilen verileri yanıtlayacak ve kaynak verimi ve/veya kullanılan enerji 
açısından şu kaynaklarının işletilmesini oplimİ7c edecektir. 

Su Kaynakları Geliştirme Programı: 
Kueün devam eden ve planlanan su kaynağı geli.şlirmc programları. Matter (Man tarafından <"ıiıyö»ü!c» 
"Yüksek Küyiiroe" ham su ihtiyacı senaryosunun karşılanması için yeterli olacaktır. tfu durum, b» 
projeleri Proje Alanı için ham su ihtiyacı üzerinde gösteren Şekil 3.1 "de vcı ilmekledir Mekr 
Sistemi'nm 2 ve 3. Aşamalarının sırasıyla 201ü ve 2025 yıllarında inletmeye alınması gereke-eekıiı vt 
hunim, İSKİ ve DSİ tarafından İmlen kesin şekilde planlanmış olanlara ilave olarak, gerek tm kk 
kaynak geliştirme çalışnıalandu. 

Melen Sişleuıi'nin I. Aşaması doğrudan Melen Çayi'ndaıı su ahnuıaşıdır ve ilelim kapasitesi çay «ki 
güvenli bir debinin sağlanacağı şekilde (.Melen Sözleşmesi'ne gpre)*abıf tutulmaktadır Mdcu Mar.ıjı 
2. Asamn'nın hır parçası olarak inşa edilecek ve güvenli verimin arttırılması için düzenli dfrpokuıı.ı 
sağlayacak ve terfi yüksekliklerini büyük oranda azaltarak, enerji tasarrufu sağlayacaktır. IVırajın 
geciktirilmesi. sadece I. Aşama kapsamında, pek muhtemel olmamakla birlikte, su kaynaklımın 
bağlantılı olarak işletilmesinden önemli miktarda ilave kaynak elde edilebilmesi durumunda veya 2 
Aşama kapsamında terfi edilen artırılmış (fakat güvenilir olmayan) akımların ihtiyacı yelerince 
karşılayabilmesi halinde bir seçenek olacakın. İkinci dutumla ilgili olarak, işletme ekonomisine e<'.-ıv 
barajı» yapımının uygun olduğu grisrerilmiştir. 

Devam ermekle olan Yesilçay Projesi de derenin doğrudan çevrilmesini esas almakladır ve mh.u 
olarak Ycşılçay Barajı'nın teknik açıdan uygulanabilir olduğu »ösierilirse. aynı şekilde, kaynak I:» m 
iııtınlıtuıstııa ilave olarak, önemli oranda da enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu seçenek. ırsgııl.uuoilır 
olması halimle. Melen 2. Aşamanın planlanması sırasında bir aher-unüt" olarak değerlendirilmelidir 

Ham Su İletim Sistemleri: 
İlam su ilenini, su arıtma tesisleıimn kupa.site ve yerleri ve nnuısap dağılımı ile birlikle genel aı lu-ın, 
sisıeminm bir parçası olarak optimi/ı: edilmiştir (bkz. aşağıda Bolüm j>.2). 
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14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Meram Belediyesinin düzenlediği uluslararası iz
cilik kampına ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'mın cevabı (7/3507) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
26.08.2004 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sn.Abdülkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Basında yer alan ve tarafımıza ayrıca ulaşan bilgilere göre; 
Konya'da, Meram Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 18-25 Ağustos 

2004 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası İzcilik Kampına katılan izciler; tekbir sesleri 
eşliğinde toplu ibadet yapmışlardır. Kampa katılma şartlan arasında "Müslüman olma" 
şartının yer aldığı, kampa katılanların tamamının Müslüman olduğu, Konya'dan 30 izcinin 
umreye götürüldüğü yolunda bilgiler ulaşmıştır. 

Ti •• 

Türkiye izcilik Federasyonu'nun, Uluslararası hiyerarşi içinde üyesi olduğu 
Dünya İzcilik Teşkilatı'nın - Avrupa Bürosuyla birlikte faaliyetler sürdürmesine hiç 
kimsenin bir diyeceği olamaz. Zira; bu faaliyetler sürdürülürken öğrenciler arasında dil, din, 
ırk, cinsiyet gibi ayırımlar yapılmadan, evrensel ilkeler çerçevesinde doğa sevgisi, barış, 
kardeşlik gibi duygu ve fikirlerin kazandırılması amaçlanmaktadır, İzcilik faaliyetlerinin, 
dini ve siyasi örgütlenmelere araç olarak kullanılması ise, her halele kabul edilemez ve 
hoş görülemez. 

Üzülerek ifade ediyoruz ki; Türkiye İzcilik Federasyonu, Meram Belediye 
Başkanlığı ve Müslüman İzci Dünya Federasyonu'yla birlikte yürütmüş olduğu bu 
çalışmalar esnasında; Siyasi İktidar organlarıyla doğrudan işbirliği içine girmiş, izciliğin 
evrensel ilkelerini ihlal etmiş, kamu yetkisi ve görevini istismar etmiş ve kötüye 
kullanmıştır. Bunu yaparken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olanaklarını da 
kullanmaktan çekinmemişlerdir. Davet edilen ülke sayısı 14'dür. 12 ülke Ortadoğu 
coğrafyasında bulunan Müslüman ülkeler olup, İsveç ve Fransa'dan da 2 ve 3 izci davet 
edilmiştir. 14 ülkeden davet edilen izcilerin tamamı Müslümandır. 

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı, Benim ile yaptığı telefon görüşmesinde 
her ne kadar bu çalışmanın Dünya İzcilik Teşkilatı'nın faaliyetleri kapsamında yapılmakta 
olan bir çalışma olduğunu ifade etmiş ise de, bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, 
olayların gelişiminden anlaşılmaktadır. Meram Belediye Başkanlığı'nın resmi bülteninde 
ve Müslüman İzci Dünya Federasyonu'nun internet sitelerinde açıklandığı üzere; yapılan 
bu çalışma, Uluslararası Dünya Müslüman İzciler Kampı faaliyetleri kapsamında 
sürdürülmüştür. Davet yapılırken Müslüman İzcilik Teşkilatlarından ve Müslüman olmayan 
devletlerde bulunan Müslüman izci ünitelerinden öğrenci çağrılmasına Özel itina 
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gösterilmiştir. Müslüman olmayanların ancak gözlemci sıfatıyla katılabilecekleri 
belirtilmiştir. 

Tekrar ifade ediyoruz; bu çalışma Türkiye İzcilik Federasyonu'nun görev ve 
yetkileri dışındadır, izciliğin evrensel ilkelerinin ihlâl edilmesi pahasına yapılan ve yasaya 
aykırı olan bir durum vardır. Kurumların asli görev alanları dışında, tamamen siyasi 
amaçlarla ve araç olarak kullanılması hali söz konusudur. Resmi ve yasal kurumların, 
politize edilerek ve "arka bahçe" olarak kullanılmak istenilmesinin, üzücü ve çarpıcı bir 
örneğini yaşıyoruz. Herhalde sorgulanması, sorumlularının tespit edilmesi ve haklarında 
idari ve adli sürecin uygulanması gereken bir olayla karşı karşıyayız. Kurumlann işlevsiz 
hale getirilmesi ve amaçlan dışında kullanılmak istenilmesinin, maalesef yeni bir 
uygulamasını görüyoruz. 

Bu açıklamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda aşağıda açıklaması 
yapılan hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

( 1 ) 18-25 Ağustos 2004 tarihlerinde Konya'da.yapılmış olan izcilik kampı, 
hangi kurum ve kuruluş tarafından düzenlenmiştir? Türkiye İzcilik Federasyonu'yla Meram 
Belediye Başkanlığı nasıl bir işbirliği içinde hareket etmişlerdir? 

Uluslararası nitelikte olan böyle bir organizasyon için, merkezi Cenevre'de 
bulunan Dünya İzcilik Teşkilatı'yla herhangi bir şekilde iş birliği içine girilmiş midir? 
Dünya İzcilik Teşkilatfnın bu konuda bilgi ve izni var mıdır? Müslüman İzci Dünya 
Federasyonu'nun, bu faaliyetlerdeki rolü nedir? 

( 2 ) Bu hiyerarşik ilişki ve sorumluluk göz ardı edilerek, neden Müslüman 
İzci Dünya Federasyonu'yla iş birliği içine girilmiştir? Aralarında İsveç ve Fransb'nıh da 
bulunduğu ( diğer ülkeler Ürdün, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, bak, Bahreyn, Katar, 
Kuveyt, Cezayir, Fas ve K.K.T.C.dir.) ülkelerden davet edilen öğrencilerin tamamının 
Müslüman olması nasıl bir gerekçe ile açıklanabilir? Uluslararası nitelikte olan bir 
organizasyon ve yapılanmada, böyle bir ayrımcılık yapılması, izcilik kavramıyla ne ölçüde 
bağdaşır? 

Kampa katılan öğrenci sayısı nedir? 
Bu öğrencilerin tamamının Müslüman olduğu doğru mudur? 

Öğrencilerden 30'unun umreye götürüldüğü veya götürülmesi yolunda 
yasal girişimlerde bulunulduğu doğru mudur? Böyle bir faaliyet, İzcilik Federasyonu'nun 
ilkeleri, görev ve yetkileriyle bağdaşır mı? Bu ziyaretin, kafile başkanlığını İl temsilcisi 
Ahmet Akahn'm yaptığı bir heyetle birlikte yapılacağı ve ziyarete aynca Meram Belediye 
Başkanı Refik Tuzcuoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Özer'in de iştirak edecekleri yolundaki mahalli basın haberleri doğru mudur? Böyle 
bir ziyaret yapılmış mıdır? Yapıldıysa kimler iştirak etmiştir? Bu ziyaretin giderleri kimler 
tarafından karşılanmıştır? Ziyaretin yapılması hususunda yasal girişimler ve başvurular 
yapıldıktan sonra, ziyaretten vazgeçilmesi söz konusu olmuş mudur? 

( 3 ) Resmi bir kuruluş olan Türkiye İzcilik Federasyonu'nun, yasal olarak 
uluslar arası bağlantı içinde bulunduğu Dünya İzcilik Teşkilatı yerine, Müslüman İzciler 
Birliği'yle işbirliği içine girmesi karşısında; görev ve yetkilerini kötüye kullanan görevliler 
hakkında idari ve adli süreci başlatmak yolunda Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma 
sürdürülmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAVI : B.05.O.MAH.0.65.00.002/ frİfe^O 2&JİQt2Xm 
KOM : 350? esas nolu yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 27.09.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929- 7/3507-
7116/22883 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'm "Konya-Meram Belediyesinin düzenlediği uluslararası izcilik 
kampına ve bazı iddialara ilişkin" yazılı soru önergesi hakkında Konya Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü izcilik Federasyonu Başkanlığının Genel Müdürlük makamından 
alınan onayla; Uluslararası Barış İzci Kampının 18-25 Ağustos 2004 tarihleri arasında Konya'da yapılması, 
kampın uluslararası izcilik teşkilatının takviminde yer alması ve organizasyonun Konya İlinde 
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve ti Müdürlüğü ile İl Başkanlığına 16.10.2003 gün ve 690 sayılı yazı ile 
reblığ edildiği, 

Organizasyonun iyi bir şekilde yürütülebilmesi için Selçuk Üniversilesi Rektörlüğü, İl Emniyet 
Müdürlüğü. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer ilgili kurum yetkileri üe 22.12.2003 tarihinde Vali 
Yardımcısı Nadi KILINÇASLAN'ın başkanlığında koordinasyon toplantısının yapılarak, organizasyonun 
gerçekleştirildiği. 

Kampın Konya İlinde organize edileceği, 300 yabancı, 400 yerli olmak üzere 700 izcinin katılacağı 
hususunun MİT Bölge Başkanlığına, Personel Okulu ve Eğitim Merkez komutanlığına ve İl Emniyet 
Müdürlüğüne bildirildiği, kamp yerinin Meram Dutlu Kın Piknik Alanının Federasyon yetkililerince en uygun 
yer olarak seçildiği. 

Kampın hem Türkiye İzcilik Federasyonu, hem de Dünya İzcilik Teşkilatı VVOSM'ıın 2004 yılı faaliyet 
programında yer aldığı. 

Uluslararası Müslüman İzciler Birliğinin (IUMS) Dünya İzcilik Teşkilatının tanıdığı bir teşkilat olduğu, 
aynı şekilde Belçika Katolik İzciler Birliğinin de bulunduğu, 

İzcilik federasyonunun, tüm yerel yönetimlerle her zaman işbirliği yaptığı ve herhangi bir siyasi parti 
tercihi yapmadığı. Meranı Belediyesi ile olan ilişkilerinin; kamp yerinin Meram Belediyesi sınırları içerisinde 
olması ve alt yapı çalışmalarının ve doğal olarak temizlik işlerinin adı geçen Belediyece yerine getirilmiş olması 
ile sınırlı olduğu. 

Kanıp duyurusunun, kamp tarihinin altı ay öncesinden Dünya Teşkilatının Bülteninde dünyanın tüm 
ulusal teşkilatlarına duyurulduğu, kampa sadece Müslüman izcilerin değil tüm dünya izcilerinin davet edildiği, 
kampta izci gruplarının yüksek sesle tekbir getirilerek namaz kılmaları, diğer izci grupların böyle bir olaya 
zorlanmaları, bazı grupların bu tür rahatsızlıklar nedeniyle kampı terketmelerinin söz konusu olmadığı, diğer izci 
kamplarına göre farklı birşey yapılmadığı, kamp programının ve aktivitelerinin günlük olarak basına verildiği, 
yazılı ve görsel basına açık gerçekleştirildiği, 

İzcilik II Temsilcisi Ahmet AKALIN'ın İl Müdürlüğüne verdiği 25.06.2004 tarihli dilekçesi ile Dünya 
İslam İzciler Birliği Teşkilatının (IUSM) davetlisi olarak 33 kişilik bir grubun 02-11 Temmuz 2004 tarihleri 
arasında Suudi Arabistan'da araştırma ve incelemeye katılacaklarını belirterek, İzcilik Federasyonu Başkanlığına 
yazışmalarının yapılmasını istediği, talebin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İzcilik Federasyonu Başkanlığına 
bildirildiği ve herhangi bir cevabın gelmediği, 

Kamp organizasyonun Türk İzcilik Teşkilatı adına çok başarılı bir faaliyet olduğu, gelecekte talip 
olunacak organizasyonlar için de ülkemize önemli destek sağlayacağı, bu yıl Konya İlinde gerçekleştirilen ve iki 
yıl sonra İsveç'te yapılacak olan Uluslararası Barış İzci Kampı Bayrağının, İsveç yetkilisine teslim edildiği, 

anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îülkadir AKSU 
Bakan 
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15.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, 4916 sayılı Kanun ve bu çerçevede yabancılara satılan 
taşınmazlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3525) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla .A^û/ı'yt- %&La.n I J tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Selami Yiğit 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Kars Milletvekili 

19 Temmuz 2003 tarihli 4916 sayıh yasanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yaklaşık 
beş bin parça gayrimenkulun yabancıların eline geçtiği iddia edilmektedir. Daha önce 
alınmış olanlarla birlikte bu sayının 42 bin dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. 

1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne yeni katılan ülkeler, geçiş sürecinde yabancılara 
toprak satışını yasaklamışlardır. Yine bu ülkelerden Polonya, 1 Mayıs 2004'ten itibaren 
12 yıl süreyle tanm ve orman arazilerini yabancılara satmama karan almıştır. Aynı 
şekilde Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da bu süreyi 7 yıl olarak 
belirlemişlerdir. 

Bulgaristan, Hırvatistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde 
yabancıların toprak satın a İm a lan yasaktır. 

1-Yukarıda örneklerini verdiğim çeşitli uygulamalar karşısında, Türkiye AB'den 
müzakere tarihi dahi almadan, hangi gerekçelerle arazi satışını serbest bırakmıştır? 

2-4916 sayıh yasa çerçevesinde 81 ilimizde satılan konut, tanm ve orman arazisi sayısı 
ve yüzölçümleri ne kadardır? 
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T.C. 
İMALİ VE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.O7.O.MEG.0.19/3303-28886 ACELE VE GÜNLÜDÜR 
KONU : Vazıh Soru Önergesi 1 9. 10. 0 4 * 3 6 7 1 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ :27.09.2004 tarih ve 6929 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Selami YİĞİT tarafından Başkanlığınıza verilen 7/3525 
lisas numaralı soru önergesinde belirtilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

l)Yabancı uyruklu bir gerçek veya tüzel kişinin Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi 
için bu kişinin uyrukluğunda bulunduğu devlet ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
karşılıklılığın (mütekabiliyet) bulunması gerekmektedir. Mütekabiliyet esası, en az iki 
devlet arasında uygulanan ve her birinin ülkelerinde diğerinin vatandaşına aynı mahiyette 
hakları karşılıklı tanımalarını ifade eder. Bir yabancının Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi 
(kanuni kısıtlamalar çerçevesinde), uyrukluğunda bulunduğu devletin ülkesinde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına taşınmaz edinebilme hakkının tanınmış olmasına ve bu hakkın 
da fiilen uygulanabilmesine bağlıdır. 

19.07.2003 tarihli ve 25173 sayıh Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 22.12.1934 tarihli ve 
2644 sayılı Tapu Kanunun 35 inci maddesiyle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, 
ülkemizde taşınmaz edinmelerine ilişkin yeni esaslar getirilmiş ve ayrıca anılan Kanunun 38 
inci maddesiyle de, 18.03.1924 tarihli ve 442 sayıh Köy Kanununun 87 nci maddesi ve 
22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ancak 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu yasal düzenlemeler sonucunda; 

-Yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip 
ticaret şirketlerine taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır. 

-Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, birebir örtüşme yerine yabancı devletin 
taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına 
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esas alınmıştır. 

-Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz edinmesinde 
karşılıklılık koşulu kaldırılmış, bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile arasında 
karşılıklılık bulunmayan ülke vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmazların 
intikal işlemlerinin yapılarak tasfiye edilip bedele çevrilmesi hükmü getirilmiştir. 

-Kanuni miras durumu haricinde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin 30 
hektardan fazla taşınmaz edinmesi Bakanlar Kurulunun iznine tabi kılınmıştır. 

-442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, böylece 
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan 
tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin köy sınırları içerisinde de taşınmaz edinimi mümkün 
hale gelmiştir. 

-Sınırlı ayni hakların tesis edilmesinde, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı 
ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri için 
karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır. 

-Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı 
yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

2) 4916 sayılı Kanun çerçevesinde sadece İzmir İlinde Hazineye ait 2 adet, 2.720 
m2 yüzölçümlü taşınmazlar toplam 56.160.000.000.- TL bedelle yabancı uyruklu şahıslara, 
ayrıca aynı İlde 2 adet, 6.700 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ise 3 1.050.000.000.- TL bedelle 
yabancı sermayeli Türk Şirketine satılmıştır. ^ > ~ ^ ~ ^ ^ ' 

Bilgilerinize arz ederim. /L?^^ v 

M a l i y e B a k a n ı 
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16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THY'nin yedek parça stoklarıyla ilgili iddialara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3528) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.09.20C 

istanbul MİLLETVEKİLİ 

27 Ağustos 2004 tarihli Vakit Gazetesi'nde yer alan bir haberde, THY hesaplarını inceleyen 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişlerinin, Kurumun yedek parça stokları ve "ihtiyaç 
fazlası satışlarTndaki anormallikler üzerine yaptığı araştırmalarda çarpıcı sonuçlara ulaştığı bilgisine 
yer verilmiştir. 

Haberde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu müfettişlerinin yaptığı araştırmaya atıfta 
bulunarak, aşağıdaki iddialara yer verilmiştir; 

- THY Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kozlu ve Genel Müdür Yusuf Bolayırlı döneminde 
yedek parça alımlarında sürekli bir şişkinlik yaşandı. 

- Kozlu ve Bolayır'ın son yönetim yılı olan 2002'de eski yıllarda olduğu gibi bakım 
malzemelerinin oranı bir önceki yıla göre yüzde 101.7 oranında arttı. 

- Yapılan incelemelerde bir çok malzemenin 1985 yılından bu yana kullanılmadan depolarda 
beklediği ortaya çıktı. 

- Yapılan sayım sonucunda, geçen yılbaşı itibariyle ambardaki yedek parçaların tutarı 316 
milyon 200 bin dolara ulaştı. 

- THY'nin verilerine göre, son on yıl içerisinde hiçbir hareket görmeyen malzemelerin toplam 
değeri 24.6 milyon ve son 3 yıldır hareket görmeyen malzemelerin toplam değeri 26.6 
milyon ve son 3 yıldır hareket görmeyen malzemelerin toplam değeri de 27.9 milyon dolar 
oldu. 

- Depolarda yatan parçalar arasında artık THY filosunda yer almayan B727 ile DC9 uçaklarına 
ait olanlar bulunuyor. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Vakit Gazetesi'nin haberinde konu edilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Müfettişlerinin hazırladığı raporda yer alan iddialar doğru mudur? 

2- Raporda yer alan iddialar doğru ise, ihmali görülen yöneticiler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuş mudur? 

3- Adı geçen haberde, BDDK'nın geçmiş yıl raporlarında ısrarla ne kadar uzun süre 
tutarsa tutsun, depolann teftiş edilmesi istendiği, ancak bu isteğin yerine 
getirilmediği iddiasına yer verilmiştir. Dnetleme Kunılu'nun denetim isteğini 
yerine getirmeyenler kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir suç duyurusunda 
bulunulmuş mudur? 

4- Kullanılmayan stokların, yedek parça stoklarının takriben 6 senelik yedek parça 
sarfiyatına eşit olduğu doğru mudur? Mevcut yönetim bu yedek parça stoklarının 
nakde çevrilmesi için ne gibi bir tedbir almıştır? Bu stokların içinde vadesi dolmuş 
ve kullanılamayacak hale gelmiş olan yedek parçalar mevcut mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1 0 5 O 5 
SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ * 0< 

KONU * 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/3528 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- 27 Ağustos 2004 tarihli Vakit Gazetesinde yer alan bir haberde, THY 
hesaplarını inceleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müfettişlerinin, Kurumun yedek 
parça stokları ve "ihtiyaç fazlası sattşları"ndaki anormallikler üzerine yaptığı araştırmalarda 
çarpıcı sonuçlara ulaştığı bilgisine yer verilmiştir. 

Haberde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişlerinin yaptığı araştırmaya 
atıfta bulunarak, aşağıdaki iddialara yer verilmiştir: 

THY Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kozlu ve Genel Müdür Yusuf Bolayırlı döneminde 
yedek parça alımlarında sürekli bir şişkinlik yaşandı. 

Kozlu ve Bolayır'ın son yönetim yılı olan 2002'de eski yıllarda olduğu gibi bakım 
malzemelerinin oranı bir önceki yıla göre yüzde 101.7 oranında arttı. 

Yapılan incelemelerde bir çok malzemenin 1985 yılından bu yana kullanılmadan 
depolarda beklediği ortaya çıka. 

Yapılan sayım sonucunda, geçen yılbaşı itibariyle ambardaki yedek parçaların tutarı 316 
milyon 200 bin dolara ulaştı. 

THY'nın verilerine göre, son on yıl içerisinde hiçbir hareket görmeyen malzemelerin 
toplam değeri 24.6 milyon ve son 3 yıldır hareket görmeyen malzemelerin toplam değeri 26.6 
milyon ve son 3 yıldır hareket görmeyen malzemelerin toplam değeri de 27.9 milyon dolar oldu. 

Depolarda yatan parçalar arasında artık THY filosunda yer almayan B727 ile DC9 
uçaklarına ait olanlar bulunuyor. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

SORU 1- Vakit Gazetesinin haberinde konuedilen Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Müfettişlerinin hazırladığı raporda yer alan iddialar doğru mudur? 
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CEVAP 1- Envan te r Değe r i ; 

Tü rk H a v a Y o l l a n A . O . Sermaye Piyasası K a n u n u hükümle r ine tabidir . D e p o stokları her 
yıl Bağ ıms ız D e n e t i m Kuru luşu tarafından sayı larak dene t lenmekte ve sonuçlar b i lanço kayıt lar ına 
yansı t ı lmaktadır . 

Depo la rdak i m a l z e m e n i n değeri T A M E S (Turkish Air l ines Ma in tenancc & Engineer ing 
Sys tem) $ değe r l eme s is temine göre 2004 Ocak it ibariyle 318 .889 .989 . -ABD Doland ı r . Ancak bu 
r akam tam an lamıy la depodak i malzemele r in gerçek değerini yans ı tmamaktad ı r . 

T H Y ' n d a s tok değer leme yön temi o larak ağırlıklı o r ta lama yöntemi kul lanı lmaktadır . 
T A M E S s i s t eminde malzemele r imiz in her bir i s tok kartı baz ında b u y ö n t e m e göre tu tulmaktadır . 
T A M E S s i s t eminde T L ve Dolar baz ında o lmak üzere iki t ip envanter kaydı tu tulmaktadır . T L 
bazl ı kayı t lar m u h a s e b e s is temine temel teşkil e tmektedi r ve resmi kay ı t l an o luş turmaktadı r . 
Dolar bazlı envanter listesi, yöne t im bi l iş im sis temine temci teşkil e tmektedi r . İndikat i f değerleri 
içermektedir . Dolay ıs ıy la yukarda bahsi geçen 318 mi lyon dolar, T A M E S s is teminden Dolar bazlı 
envanter l is tes inden hareket le ç ıkar ı lmış bir değerdir . Gerçek değeri yans ı tmamaktad ı r . 

B u d u r u m u n nedenler i aşağ ıda özet lenmektedir . 

Bütün malzemeler sistem gereği, girişteki TAMES ortalama birim (USD) fiyatı üzerinden 
sisteme dahil edilmektedir. Böylece 15 sene önce 5000.-USD olarak alınmış, ancak bugün 
kullanımdan kaldırılmış olduğu için çok düşük bir değeri olan veya hurda olarak 
değerlendirilebilecek malzeme sistemde yine 50O0.-USD olarak yer işgal etmektedir. 

Bedels iz o larak alınan ma lzemele r s is teme çoğu z a m a n 1 cen t o larak iz bedel le envantere 
dahil ed i lmekte , ancak d e p o d a n çıkışını müteak ip bir süre kul lanı ld ık tan sonra bak ımı yapı larak 
d e p o y a iade a l ınd ığ ında bu kez o ma lzemen in s is temdeki or ta lama değeri (bedel mukab i l i a l ınan 
ma lzemele r in o r t a l ama fiyatı) üzer inden girişi yap ı lmakta , a l ın ı rken bir bedel ödenmediğ i ; ha lde 
s i s temde yeni a l ınmış gibi değer tayin edi lmektedir . 

Bedel i a l ınsa da, m a l z e m e depodan çıkıp bi lahare d e p o y a iade edi ld iğinde a l ım 
fiyatından çok farklı bir fiyatla (or ta lama fiyat) d e p o y a girmektedir . 

U ç a k üzer inden ge len v e bell i b i r süre kul lanı ldıktan sonra d e p o y a a l ınan ma lzemele r d e 
or ta lama fiyat üze r inden envantere kaydedi lmektedi r . 

B u g ü n filoda o lmayan D C - 9 ve B-727 gibi uçaklara ait ma lzemele r in de , ha len ilk 
girişteki fiyatları i le envan te rde yer aldığı , ancak bu tip u ç a k l a n n ku l lan ım alanı daraldığı için 
satış kabi l iyet inin d e aza lmış o lduğu, bu nedenle kağıt üzer indeki değer in in çok al t ında bir reel 
değe r taş ıdığı görü lmektedi r . 

A y n c a 1985 yı l ında bi lgisayar s is temine ( T A M E S ) ilk geçiş te bazı malzemeler in fiyat 
bi lgi lerinin o l m a m a s ı nedeniy le bu tür malzemele r in de top lam envan te r değerini etkilediği 
anlaş ı lmaktadır . B u it ibarla d e p o envanter in in A B D D o l a n karşı l ığının b u gün için reel değerleri 
ifade e tmediğ i , ayr ıca depodaki birçok ma lzemen in de defalarca kul lanı l ıp tamir ve bak ım 
gördük ten sonra d e p o y a iade edildiği d ikkate a l ındığında, b u ma lzemele r in envante rde yer a lan 
rakamlar ın çok a l t ında bir değere sahip o lduğu ve orijinal ma lzemele r gibi kabul ed i lmesin in ve 
sa t ı lmasının m ü m k ü n o lmadığ ı görülmektedir . 

E n v a n t e r Artış ı v e Ş işkinl ik H u s u s u ; 

Malzeme le r in envante re giriş kriterleri m a l z e m e y e göre farklı o lup .bedels iz ma lzemele r 1 
cent iz bedel le , uçak tan sökülen veya a tölyelerden gelen iade ma lzemele r o r ta lama fiyatla, gir iş-
çıkış yapan ancak ç ık ış yapı ld ıktan sonra kul lan ı lmadan girişi yapı lan yeni ma lzemele r or ta lama 
bir im fiyat üze r inden iş lem görmektedir . Bu nedenle reel değer ler in in d ış ında farklı değer ler le 
envante rde yer a lmaktad ı r la r .Bu kriterler çerçeves inde , yıllar i t ibariyle bir değer lendi rme 
yapı ld ığ ında , 

THY teknik depolarda mevcut olan malzemelerin toplam envanter değerlerinin: 

(ABD Doları) 
1996 yı l ında 
1997 y ı l ında 
1998 yı l ında 
1999 y ı l ında 
2000 yı l ında 
2001 yı l ında 
2002 yı l ında 
2003 yı l ında 
2004 y ı l ında 

»52.724.630 
»78.312.998 
112.806.268 
»72.909.817 
100.237.708 
$33.741.637 
116.171.911 
299.862.046 
318.889.989 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Depo envanter değerlerinin yıllara göre değişkenlik arz etmesi, belli bir istikrar içinde 
artmaması bazen yüksek artışlar meydana gelirken, bazen de düşüşlerin görülmesi çeşitli 
sebeplerden ileri gelmektedir. 

Uçaklar filoya ilk kez katılırken yapılan İP (Initial Provisioning) çalışması nedeniyle 
üretici firmalar belli bir miktarda yedek malzeme alınmasını öngörmektedir. Örneğin 1 996'da ilk 
kez filoya dahil edilen RJ 70'ler için yapılan yedek malzeme yatırımı 1996 yılında envanter 
değerlerinde ciddi bir artışa sebep olmuştur. 

Aynı şekilde 1998'de 6, 1996'da 9 ve 2000'de 7 adel B-737-800 tiloya katılırken, bu 
uçaklarla birlikte yedek malzeme alımına gidilmiştir. 

Bahse konu İP miktarları başlangıçla yüksek sayılabilecek seviyede ve üretici firmalaruı 
tavsiyeleri doğrultusunda belirlenirken, zaman içinde bu miktarlar aşağıya çekilmiştir. Örneğin 
1998-2001 yılları arasında filoya giren 26 adet B-737-800 uçağı için Boeing'iıı önerisi 
5O.7O0.O0O.-ABD Dolarlık bir yedek yatırım iken, THY bu miktarı 24.600.000.-ABD Doları 
seviyesinde tutmuştur. 

Artışta etken olan diğer bir faktör, kira süresi dolan uçakların teslim bakımlarının 
yapılması için gerekli olan yedek parçaların alınmasıdır. Kitekim 2000 yılında 5, 2001 yılında 6 
adet Boeing 737-800 geri verilmiş ve bu uçaklara teslim bakımı yapılmıştır. 

Nitekim, gerek filoya katılan ve gerekse filodan çıkartılan uçakların sayısı malzeme 
hareketliliğinin en temel gerekçesini oluşturmaktadır. J 985-2004 yılları arasında THY filosundan 
68 uçak çıkarken. 106 uçak filoya katılmıştır, 

Havacılıkta hangi malzemeye ne zaman ihtiyaç duyulacağı önceden bilinemediğinden ve 
uçağın yerde kaldığı her günün maliyetinin uçak tipine göre 40.000-55.000.-ABD Doları arasında 
değiştiği dikkate alınarak, üretici firmanın tavsiyelerini de değerlendirmek suretiyle yedek 
malzeme alımına gidilmektedir. Ayrıca yedek malzemelerin sürekli olarak uçak tipine göre belli 
bir seviyede depolarda bulunması da (Protection r.evel) Sivil Havacılık operasyonlarının tabii bir 
gereğidir. 

Satın alınan bazı malzemelerin temin sürelerinin uzun olması sipariş noktasının 
yükselmesine, dolayısıyla yüksek envanterle çalışılmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca tedarikçi firmalar genelde belli bir miktar veya bedelin altında sipariş kabul 
etmemektedirler, örneğin Boeing firması 50 ABD Dolarının altında P/O kabul etmemektedir. 
I^ebherr firması da packing'leri paket ile satmakta ve bir paket 25 adet malzemeden oluşmakladır. 
Bir paketin tamamen kullanılması ortalama 4 yıl sürmektedir. 

Bazı malzemeler öngörülen sürelerden çok daha önce değişim ihtiyacı göstermektedir. 
Bazı parçalar ise tamir ve bakımları uluslararası kurallar çerçevesinde yapılmak suretiyle ömürleri 
uzatılmakta ve uzun süre kullanılabilmektedir. Bu durum da bazı malzemelerin stoklarında daha 
fazla harekete sebep olurken, bazı malzemelerin uzun süre hareketsiz kaldığı izlenimine sebep 
olmaktadır. 

Soruda belirtildiği üzere, 2002 yılında depo envanter değerindeki artışın sebepleri ise 
aşağıda sıralanmaktadır. 

a) 2 adet B-737-800 filoya katılmış, stok artışına sebep olmuştur. 
b) tik gelen 6 adet B-737-800'ün 4 yaşını doldurması nedeniyle garanti'leri sona ermiş, 

garanti nedeniyle sağlanan malzeme kredileri de bu şekilde tamamlanmıştır. 
c) B-737-800 APU'ları için İP çalışması kapsamında 320.000.-ABD Doları tutarında 

breakdown malzeme alınmıştır. 
d) Aynı uçaklara ait komponentlerin THY'de tamirinin yapılabilmesi için yaklaşık 

4.000.000.-USD tutarında breakdown malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 
e) 2003 yılında ömürden inecek 15 adet B737-40O motoru için 2002 Aralık ayında 

5.000.000.-ABD Doları tutarında malzeme alınmış ve 2003 yılında tüketilmiştir. 

Hareketsiz Malzemeler* 

Hareketsiz malzeme kavramı ile kullanılmayan stok malzeme kavramı birbirinden 
farklıdır. Kullanılmayan stok şu anda filoda olmayan B-727 ve DC-9 uçaklarına ait ve mevcut 
filoya efektif olmayan malzeme ve/veya geçerli sertifikaları olmayan malzemedirler. 

Hareketsiz malzeme kavramı bu malzemeleri kapsadığı gibi, halen filoda olan uçaklara 
ait ancak henüz kullanılmayan malzemeleri de ihtiva etmektedir. Hareketsiz malzeme zaman 
içinde hiç hareket görmeyecek anlamına gelmemektedir. İhtiyaç halinde bu malzemeler 
kullanılmaktadır, örneğin 01-01-1999 öncesi alınıp bu tarihten sonra hiç kullanılmamış 
malzemeleri ihtiva eden 5 yıllık hareketsiz malzeme listesinde toplam 14.780.909.-ABD Doları 
tutarında hareketsiz malzeme var iken, Eylül 2004 tarihli 5 yıllık hareketsiz malzeme listesinde 
toplam 13.705.955.-ABD Doları tutarında malzemenin olduğu görülmektedir. Neticede 9 ay 
içinde toplam t .074.954.-ABD Doları tutarında malzemenin hareket gördüğü anlaşılmaktadır. 
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Hareket görmeyen malzemelerin önemli bir bölümünü (%40) No-Charge, yani bedelsiz 
alınan malzemeler oluşturmaktadır. 

Ayrıca Toplam Hareketsiz Sarf Malzemenin %73'lük bölümü ile Komponentlerin 
%61'ini 1990 öncesi Airbus uçaklarının alımı sırasında üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda 
alınan malzemeler oluşturmaktadır. 

Toplam envanter değeri ile mukayese edildiğinde son 10 yıldır hareket görmeyen 
malzemelerin, toplam envanterin %3'üne tekabül ettiği, son 5 yıldır hareket görmeyen 
malzemelerin ise toplam envanter değerinin %4.68'ini oluşturduğu görülmektedir. 

Hareketsiz malzeme içinde ağırlık A-310 filosunda bulunmaktadır. A-310'ların THY 
filosuna ilk girdiği 1985 yılında yapılan İP (başlangıç yedek miktarı) çalışmasının tamamen üretici 
firmanın önerdiği RSPL (Recommended Spare Parts List) baz alınarak yapılmış ve üretici 
firmanın önerdiği malzemeler alınmıştır. Bu durum ve zaman içinde 1999-2002 yılları arasında 
satışı yapılan ve THY filosundan çıkan 9 adet A-310 uçağına ait yedek malzemelerin de alıcı 
havayolları tarafından satın alınmaması nedeniyle A-310 envanterinde fazlalık oluşmuştur. 

Benzer bir durum filoda olmayan uçaklar için de geçerlidir. 1994 yılında filodan çıkan 9 
adet DC-9 ve 1995-1999 yıllan arasında filodan çıkan 11 adet B-727 tipi uçaklara ait malzemeler 
de, başka filolarda kullanılabilecek (müşterek) parçalar dışında hareketsiz kalmıştır. Ancak bu tip 
uçaklann dünya üzerinde kullanım alanı da daraldığından satışında güçlük çekilmektedir. 

Bunun dışında, üretici firmanın talimatlan ve teknik zorunluluklar dolayısı ile 
kullanımdan kaldırılan malzemelerin de benzer uçaklarda kullanılması teknik açıdan mümkün 
olmamakta ve satışı da imkan dahilinde görülmemektedir. Bu tip malzemeler de yasaklandığı 
tarihten itibaren hareketsiz hale gelmiştir. 

2003 yılında 7 milyon ABD Dolan civannda olan satışa aynlan malzeme miktarı aynı yıl 
içinde yapılan envanter çalışması sonucunda yaklaşık 28 milyon ABD Dolarına yükseltilmiştir. Bu 
çalışma ile depoda hareketsiz olan malzemeler taranmış ve bu malzemeler tek tek gözden 
geçirilerek ileriki yıllardaki kullanılma kabiliyetleri değerlendirilmiş, kullanılma imkanı zayıf olan 
hareketsiz malzemeler satışa aynlmıştır. 

Eylül 2004 tarihi itibariyle satışa ayrılan 27.800.052 ABD Dolan tutanndaki sarf 
malzemenin 10.685.973 ABD Dolarlık bölümü bedelsiz alınmıştır. Kalan malzemenin önemli bir 
bölümünü ise iade malzemeler oluşturmaktadır. 

J 

İade malzemeler, uçağın üzerinde bulunan ve sökülerek depoya alınan malzemelerden 
veya depodan çıkış yapılıp müeaddit defalar kullanıp tamir ve bakımları yapıldıktan sonra depoya 
alman malzemelerden oluşmaktadır. Uzun süreler kullanılmış, defalarca tamir ve bakım görmüş 
bu tip malzemelerin orjinal malzemeler gibi satılması mümkün olamamaktadır. 

Bu malzemelerin bir kısmını da üretici firmanın direktifleri doğrultusunda kullanımdan 
kaldırılan malzemeler oluşturmakta ve havacılık piyasasında kullanımı teknik olarak engellendiği 
için satışından da ciddi bir gelir elde etmek güç görülmektedir. 

Satışa aynlan malzemelerin yaklaşık %60'ı (16.458.486.-ABD Dolan) A-310 filosuna ait 
olup, bu malzemelerin büyük bir kısmı 1990 öncesi Airbus uçaklarının alımı sırasında envantere 
girmiştir. 

Yine 3.005.736.-ABD Dolan tutarındaki malzeme B-727 ve 329.303.-ABD Dolan 
tutanndaki malzeme ise DC-9 gibi, daha Önce filomuzdan çıkmış uçaklara aittir. 

Bunun dışında satışa ayrılan Komponent miktarı ise 8.090.811.-ABD Dolan olup, 
3.053.263.- ABD Dolarlık tutanndaki bölümü bedelsiz olarak alınmıştır. 

Bahse konu 8.090.811 .-ABD Doları tutanndaki komponentlerin %25'i A-310 filosuna aittir. 
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Depoda Mevcut DC-9 ve B-727 Malzemeleri; 

Depoda atıl biçimde durduğu ifade edilen B-727 malzemelerinden bir bölümü TUR-AIR 
unvanlı havayolundan olan 347.605.-ABD Doları tutarındaki alacağa karşılık alınmış olan 
malzemelerdir. 

Söz konusu malzemelere THY tarafından el konulduktan sonra firma borcunu ödemiştir. 
Daha sonra adı geçen firma iflas etmiştir. Firma THY deposundaki malzemelerini geri 
alamamıştır. Belirtilen malzemeler THY tarafından herhangi bir bedel ödenmeden iktisab 
edilmiştir. 

DC-9 malzemeleri için de benzer bir durumla karşılaşılmış , Nord Air unvanlı firma 
223.000.-ABD Doları Üzerinden satın aldığı malzemeleri teslim alma aşamasında özellikle motor 
malzemeleri niteliğindeki 15-20 kutu malzemeyi "satışında güçlük çekecekleri gerekçesiyle 
almaktan vazgeçmişlerdir. 

THY'nin fiyatta indirim yapmaması üzerine anlaşılan bedeli ödeyerek eksik malzeme alımı 
yoluna gitmiştir. Böylece bir kısım DC-9 malzemesi bedeli ödenmesine karşılık depoda kalmış ve 
envanterde yer almaya devam etmiştir. Diğer DC-9 ve B-727 malzemeleri ise, kullanılmış ve tamir 
görmüş malzemeler olup, söz konusu uçakların dünyada kullanım alanı daraldığı için satış 
kabiliyeti zayıflamıştır. 

Vadesi Gelmiş Kullanılmayacak Hale Gelmiş Yedek Parçalar; 

Teknik depo envanter takibinin yapıldığı TAMES sisteminde, ömürlü malzemelerin takibi 
her ay otomatik olarak çalışan programlarla yapılmaktadır. Bu programlar bir sonraki ay raf 
ömrü dolacak malzemelerin listesini vermektedir. 

Söz konusu listelerde yer alan malzemelerle ilgili olarak ilgili birimler o ay içinde 
çalışmalar yapmakta ve bu tip malzemelerin gerektiğinde üretici firma ile de mutabakata geçerek 
raf ömürlerini uzatmakta, bu imkan bulunamayan malzemeler ise kal edilmektedir. 

Bu nedenle teknik depoda raf ömrü biten malzeme yoktur. Ancak bazı malzemelerin 
sertifikalarının olmaması, çok eski yıllarda depoya girmesi, üretici firmanın kullanımını 
yasaklaması, menşei bilgisi yönünden izlenebilirliğinin olmaması, gibi çeşitli nedenlerden dolayı 
kullanılamayacak hale gelen malzemeler vardır. 

Bu malzemelerden, bedeli ödenerek alınanların değeri 619.820.-ABD Dolarıdır. 
480.289.-ABD Doları tutarındaki malzeme ise bedelsiz olarak (No-Charge) alınmıştır. 

SORU 2- Raporda yer alan iddialar doğru ise, ihmali görülen yöneticiler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuş mudur? 

CEVAP 2- Konu halen THY Teknik depolarında yürütülen inceleme kapsamında ele 
alınmıştır. Detaylı biçimde değerlendirilmektedir. 

SORU 3-Adı geçen haberde, BDDK'nın geçmiş yü raporlarında ısrarla ne kadar uzun 
süre tutarsa tutsun, depoların teftiş edilmesi istendiği, ancak bu isteğin yerine getirilmediği 
iddiasına yer verilmiştir. Denetleme Kurulunun denetim isteğini yerine getirmeyenler 
kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? 

CEVAP 3- 1998-2001 yıllan için T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
hazırlanan 4 adet yıllık raporun tetkikinde, soruda bahsedildiği şekilde bir temenniye tesadüf 
edilememiştir. 2002 yılı Raporunun tanzimi ve yayınından (26.12.2003) 2 ay önce 21.10.2002 
tarihinde Genel Müdürlük tarafından verilen talimatla 27.10.2003 tarihinde söz konusu depolarda 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca kapsamlı bir sayım başlatılmıştır. Depolarda bulunan 123.330 kalem 
malzemenin envanter değeri üzerinden %78'i sayılmıştır. Bahsi geçen sayım, bugüne kadar 
yapılan en kapsamlı ve en detaylı sayım niteliğini taşımaktadır. 

SORU 4- Kullanılmayan stokların, yedek parça stoklarının takriben 6 senelik yedek 
parça sarfiyatına eşit olduğu doğru mudur? Mevcut yönetim bu yedek parça stoklarının nakde 
çevrilmesi için ne gibi bir tedbir almıştır? Bu stokların içinde vadesi dolmuş ve 
kullanılmayacak hale gelmiş olan yedek parçalar mevcut mudur? 
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CEVAP 4- Soruda belirtilen "kullanılmayan stok" tabiri hareketsiz malzemeleri ifade 
ediyor ise 1. cevapta açıklandığı üzere hareketsiz malzemelerin büyük bir kısmı "kullanılabilir" 
niteliği taşımaktadır. Yıllardır ihtiyaç olmamış bir malzemenin her an kullanılma ihtimali 
bulunmaktadır. Nitekim bu tip bir çok malzeme mevcut olup, uzun yıllar kullanılmadan 
beklemesine rağmen THY'mn uçakları için kullanılmasa da teknik hizmet verdiğimiz diğer 
havayollarının uçakları için kullanılması söz konusudur. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2002 THY Raporunun 33. sayfasında 
belirtilen, satın alındığı halde hiç kullanılmayan sarf malzeme tutarının 1985-2002 yıllan arasında 
11.471.145.-ABD Dolan olduğu görülmektedir. TAMES sisteminde Eylül 2004 tarihinde yapılan 
çalışmada aynı dönem içinde satın alındığı halde hiç kullanılmayan sarf malzemenin 9.700.613.-
ABD Dolan olduğu, dolayısıyla 1.770.532.-ABD Dolan tutanndaki malzemenin Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunun hazırlandığı tarihten sonra yaklaşık 1 yıl içinde hareket 
gördüğü anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte yine yukanda hareketsiz malzemeler başlıklı bölümde de arz ve izah 
edildiği üzere, Ocak 2004 tarihli 5 yıllık hareketsiz sarf malzeme listesinde toplam 14.780.909.-
ABD Dolan tutannda hareketsiz malzeme var iken Eylül 2004 tarihinde çekilen listede toplam 
13.705.955.-ABD Dolan hareketsiz malzemenin olduğu, neticede 9 ay içinde toplam 1.074.914.-
ABD Dolan tutannda malzemenin hareket gördüğü anlaşılmaktadır. 

Hareketsiz malzemenin içinde ağırlığın A-310 filosunda olduğu görülmektedir. Örneğin 
5 yıllık hareketsiz sarf malzeme listesinde 13.705.955.-ABD Dolan tutanndaki hareketsiz sarf 
malzemenin, 8.026.107.-ABD Dolan tutarını A-310, 1.529.777.-ABD Doları tutannı filodan 
çıkmış olan B-727 ve DC-9 uçaklan oluşturmaktadır. 

İfade edilmek istenen "kullanılması mümkün olmayan" malzemeler ise bu tip 
malzemeler; daha önce filodan çıkmış DC-9 ve B-727 malzemeleri ile üretici firmanın malzeme 
ve model değişikliği yapması neticesinde artık kullanılması mümkün olmayan ve teknik 
zorunluluk nedeniyle kullanımdan kaldınlan malzemelerden oluşmaktadır. Söz konusu 
malzemelerin genel envanter değeri içinde çok düşük bir yer işgal ettiği görülmektedir. 

Malzemelerin tutarının bugün itibariyle 70 uçaklık bir filoya sahip olan ve yerli-yabancı 
havayolu kuruluşlanna da bakım hizmeti veren THY'mn yıllık malzeme kullanımının çok altında 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

<m%l UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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17.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, trafik kazaları sonrası uygulanan acil 
müdahaleler ve ilkyardıma ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3540) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. » 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biriside trafik kazalarıdır. Trafik 
kazalarında her yıl binlerce insanımız ölmekte, trilyonlarca liralık ekonomik kayıp 
meydana gelmektedir. Ülkemizdeki trafik kazalarında mal ve can kaybının çok 
fazla olması yanında, kazalara zamanında müdahale edilmemesi ve ilk yardımda 
ilkel yöntemler kullanılması da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır ve acil 
çözüm beklemektedir. 

Bu çerçevede; 

1 - Bakanlığınızda sadece trafik kazalarındaki acil müdahaleler için kurulmuş 
biriminiz bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, kaç personelden oluşmaktadır? 

2 - Eğer Bakanlığınızda böyle bir birim yoksa bu birimin kurulması yönünde bir 
çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3 - Bakanlığınızın tüm acil servislerinde hangi branşlarda kaç personel çalışmakta 
dır? Mevcut personel ihtiyacı karşılamakta mıdır? Karşılamamakta ise, ihtiyacı 
karşılamaya yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

4-Bakanlığınıza bağlı acil servisler de bulunan ambulanslar ihtiyacı karşılamakta 
mıdır? Karşılamıyor ise, bu yönde bir çalışma yapılmakta mıdır? 

5 - Ambulanslar göreve çıkarken, hangi branşta kaç eleman bulunmaktadır? Bu 
rakamlar her göreve çıkan ambulans için geçerli midir? Göreve çıkan personelin 
eğitimi bu tür olaylar için yeterli midir? 

6-Olay mahalline giden bir ambulansta ideal anlamda hangi branştan kaç 
personel bulunması gerekir? Türkiye şartlarında bu rakama ulaşmak için neler 
yapılması gerekmektedir? Bakanlığınızda ilk yardım elemanı yetiştirmeye yönelik 
Avrupa Birliği standartlarına uyumlu herhangi bir çalışma bulunmakta"mıdır? 

7 - Acil ilk yardımın yaygınlaşması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için 
herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B1O0TSHO16O00O 
KONU: Yaz , , Soru Önergesi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 27.09.20O4 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01 O.GNS.0.10.00.02-6929-7/3540 sayılı 
yazınız 

İğdır milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından "Trafik kazaları sonrası 
uygulanan acil müdahaleler ve ilk yardıma ilişkin" olarak verilen ve Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından verilen " Trafik 
kazaları sonrası uygulanan acil müdahaleler ve ilk yardıma ilişkin " Yazılı 
Soru Önergesi' nin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

SORU 1- Bakanlığınızda sadece trafik kazalarındaki acil 
müdahaleler için kurulmuş biriminiz bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise, 
kaç personelden oluşmaktadır? 

CEVAP 1- Acil sağlık hizmetlerinin, hastane öncesi acil yardım ve 
tıbbi müdahale ile hastane acil servis müdahalesi olmak üzere iki bölümü 
vardır. Hastane öncesi acil yardım ve tıbbi müdahale 112 acil sağlık 
hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Bu hizmet sadece trafik kazaları 
değil tüm acil yaralanma ve acil hastalıklar için verilmektedir. 

Bakanlığımız bünyesinde özellikle trafik kazalarında yaralanmış 
vatandaşlarımıza gerekli her türlü müdahaleyi yapmak üzere hazırlanmış 
dört adet hastanemiz bulunmaktadır. Bunlar, Sakarya ilimizde 100 yataklı 
Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, izmir ilimizde 50 yataklı Bornova Acil 
Yardım ve Travmotoloji Hastanesi, İstanbul ilimizde 50 yataklı Çatalca 
Devlet ve Bölge Trafik Hastanesi ve Konya ilimizde 50 yataklı içeriçumra 
Devlet ve Trafik Hastanesi isimlerini taşımakta olup, bu hastanelerimizde 
113' ü uzman olmak üzere 158 hekim ve 435 yardımcı sağlık personeli 
çalışmaktadır. Ancak, bunların yanında Acil Yardım ve Trafik Hastanesi 
olmamakla beraber ana karayolu ağlarımız çevresindeki hastaneler ve 
hatta sağlık ocakları bu tür vakalara müdahale için personel ve ekipman 
ile donatılmışlardır. 

SORU 2- Eğer Bakanlığınızda böyle bir birim yoksa bu birimin 
kurulması yönünde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2- Bakanlığımıza bağlı 112 acil sağlık hizmetleri halen 81 
ilimizde birer komuta merkezi koordinasyonunda 819 istasyonla hizmet 
vermektedir. Hedefimiz, 2005 yılı sonunda istasyon sayısını 1344' e 
ulaştırmaktır. 

SORU 3- Bakanlığınızın tüm acil servislerinde hangi branşlarda kaç 
personel çalışmaktadır? Mevcut personel ihtiyacı karşılamakta mıdır? 
Karşılamamakta ise, ihtiyacı karşılamaya yönelik herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 

CEVAP 3- Bakanlığımıza bağlı hastanelerin acil servislerinde 
6200'ü hekim olmak üzere 22562 personel görev yapmaktadır. Kadrosu 
acil serviste olmasa dahi hastanın ihtiyacı çerçevesinde 
hastanelerimizde görevli tüm uzman hekimler acil servislerde hizmet 
vermektedirler. Bu anlamda hastane ihtiyacı hariç olmak üzere acil 
servislerin personel açısından önemli bir sorunu bulunmamaktadır. 

- 1 8 7 -



T.B.M.M. B : 10 26 .10 . 2004 O : 1 

SORU 4- Bakanlığınıza bağlı acil servislerde bulunan ambulanslar 
ihtiyacı karşılamakta mıdır? Karşılamıyor ise, bu yönde bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 4- Her ilde ambulans hareketleri İl Ambulans Servisi 
Başhekimliği tarafından koordine edilmekte olup halen faaliyet gösteren 
istasyonlarımızdaki ambulans sayısı yeterlidir ve ihtiyacı karşılamaktadır. 
Ayrıca her sene ihtiyaca binaen ambulans alımı yapılarak yıpranmış 
ambulansların yerine takviye yapılmaktadır. 

SORU 5- Ambulanslar göreve çıkarken, hangi branşta kaç eleman 
bulunmaktadır? Bu rakamlar her göreve çıkan ambulans için geçerli 
midir? Göreve çıkan personelin eğitimi bu tür olaylar için yeterli midir? 

CEVAP 5- Ambulans ekibi 1 doktor, 1 yardımcı sağlık personeli ve 
1 şoförden oluşmaktadır. Bu ekip standardı her göreve çıkan ambulans 
için geçerlidir. Personelin acil müdahale konusunda hizmet içi eğitimleri 
yapılmaktadır. 

SORU 6- Olay mahalline giden bir ambulansta ideal anlamda hangi 
branştan kaç personel bulunması gerekir? Türkiye şartlarında bu rakama 
ulaşmak için neler yapılması gerekmektedir? Bakanlığınızda ilk yardım 
elemanı yetiştirmeye yönelik Avrupa Birliği standartlarına uyumlu 
herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? 

CEVAP 6- Avrupa Birliği ülkelerinde her ambulansta 3 adet acil tıp 
teknikeri (Paramedik) görev yapmaktadır. Ülkemizde tıbbi müdahale 
yetkisinin doktorlarda olması ve hizmetin daha sağlıklı bir şekilde 
sunulması amacıyla ambulanslarda doktor çalışmaktadır. Personel 
temininde güçlük çekilen bölgelerde bu ihtiyaç 4924 sayılı Kanun 
kapsamında sözleşmeli personel çalıştırılarak karşılanmaktadır. 112 acil 
sağlık hizmetlerinde çalışan personel göreve başlarken 1 aylık hizmet içi 
eğitim programına alınmaktadır. Acil servislerde çalışan personele 
Avrupa Birliği standartlarında bir eğitim verilmesi amacıyla Acil hekimliği 
Sertifika Programı hazırlanmış ve bu eğitimleri sağlamak amacıyla bir 
Yönerge çıkarılmıştır. Bu eğitimler üniversitelerin desteği ile verilmekte 
olup, acil hekimlerine ileri yaşam desteği, pediyatrik ileri yaşam desteği 
ile travma ve resusitasyon kursları düzenlenmekte ve hekimler 
sertifıkalandırılmaktadır. 

SORU 7- Acil ilk yardımın yaygınlaşması ve toplumun bu konuda 
bilinçlenmesi için herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

CEVAP 7-Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, 
ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi ve bu 
doğrultuda eğitim verecek kuruluşların ve özel merkezlerin açılış, işleyiş 
ve denetimlerinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 
"İlkyardım Yönetmeliği" yayımlanmış bulunmaktadır. 

Topluma ilkyardım bilgisinin öğretilmesi amacıyla ülke genelinde 
toplam 678 kişi ilkyardım eğitici eğitimi sertifikası almış bulunmakta olup, 
bu eğitimler devam etmektedir. Diğer taraftan II sağlık müdürlükleri 
tarafından trafik polisleri, öğretmenler gibi öncelikli guruplar olmak üzere 
bu güne kadar 12177 kişiye bilgilendirme eğitimi ve 2878 kişiye ise 
sertifikalı ilkyardım eğitimi verilmiştir. 
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18.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, 4916 sayılı Kanuna göre yabancıların arazi alım
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3590) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. Saygılarımla. 

«0 — o ö 
Onur Öymen 

İstanbul Milletvekili 
Basında yer alan bilgilerden öğrenildiğine göre 03.07.2003 tarih ve 4916 
no'lu yasanın kabulünden bu yana geniş tarım arazisi yabancılara satılmış 
bulunmaktadır. 

1- 4916 No'lu yasanın kabulünden bu yana, satılan toplam arazi miktarı 
nedir? Bu arazileri satın alan yabancıların uyrukları nedir? 

2- Yabancılar daha çok ülkemizin hangi bölgelerinde toprak satın 
almaktadır? 

3- Türkiye'de toprak satın alan yabancıların ülkelerinde Türk vatandaşları 
bizim yasamızdakine benzer koşullarda toprak satın alabilmekte midir? 

4- Bir yıllık uygulama sonucunda ortaya çıkan sakıncalar ışığında; 
hükümet söz konusu yasanın istismarını önlemek için gerekli yasa 
değişikliğine gitmeyi düşünmekte midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK V E İSKAN BAKANLIĞI 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ / 6 ? 0 «»^••/iPff04'Min* 
KONU : İstanbul Milletvekili 2 2 t K » M ^ u v " 

Onur ÖYMEN'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğünün 05.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-
379-22/4686 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3590 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Zeki E 
Bak 
?R"GfcZ3N 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 

T.B.M.M. 7/3590 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 
S O R U L A R : 

Basında yer alan bilgilerden öğrenildiğine göre 03.07.2003 tarih ve 4916 no'lu yasanın 
kabulünden bu yana geniş tarım arazisi yabancılara satılmış bulunmaktadır. 

1- 4916 No'lu yasanın kabulünden bu yana, satılan toplam arazi miktarı nedir? Bu 
arazileri satın alan yabancıların uyrukları nedir? 

2- Yabancılar daha çok ülkemizin hangi bölgelerinde toprak satın almaktadır? 

3- Türkiye'de toprak satın alan yabancıların ülkelerinde Türk vatandaşları bizim 
yasamızdakine benzer koşullarda toprak satın alabilmekte midir? 

4- Bir yıllık uygulama sonucunda ortaya çıkan sakıncalar ışığında; hükümet söz konusu 
yasanın istismarını önlemek için gerekli yasa değişikliğine gitmeyi düşünmekte midir? 

CEVAPLAR : 

4916 sayılı "Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 19 uncu maddesi 
ile, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesi yeniden düzenlenmiş, anılan yasanın 38 inci 
maddesi ile de, 442 sayılı Köy Kanunu'nun 87 inci maddesi yürürlükten kaldırılarak yabancı 
gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde o ülke kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip ticaret 
şirketlerinin köylerde taşınmaz mal edinmeleri mümkün hale getirilmiş, ayrıca, 2644 sayılı 
Tapu Kanunu'nun mülga 36 mcı maddesinde yer alan hükümler, 35 inci maddeye eklenerek bu 
madde yeniden düzenlenmiştir. 

1,2-Yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 19.07.2003 tarihinden itibaren, ülkemiz 
genelinde yabancı ve gerçek kişiler tarafından edinilen, 2008 dönüm tarım arazisinin ülkelere 
göre dağılımını gösteren liste (EK-1) ve bu arazilerin ülkemizdeki iller bazında dağılımını 
gösteren liste (EK-2) yazımız ekinde sunulmuştur. 

3-Yabancıların Ülkemizde taşınmaz edinimleri 4916 sayılı yasanın 1 inci maddesi 
gereğince karşılıklılık esasına bağlıdır. Karşılıklılık hususunun tespitinde, Dışişleri 
Bakanlığımızca her ülkenin durumu incelenerek değerlendirilmekte ve sonucuna göre 
uygulamaya yön verilmektedir, 

19.07.2003 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR YABANCI UYRUKLU G E R Ç E K 
KİŞİLERİN T Ü R K İ Y E GENELİNDE SATIN ALMA YOLU İLE EDİNDİKLERİ 

T A R I M ARAZİLERİ 

UYRUK 
Almanya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Hollanda 
ingiltere 
İrlanda 
israil 
tsveç 
İsviçre 
İtalya 
Japonya 
KKTC 
Sırbistan ve Karadağ( Yugoslavya) 
Türk Asıllı Yunan 
T O P L A M 

TAŞINMAZ SAYISI 
166 
6 
3 
23 
9 
4 
9 
26 
107 
5 
3 
2 
2 
4 
1 
6 
3 
12 
391 
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19.07.2003 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR YABANCI UYRUKLU GERÇEK 
KİŞİLERİN TÜRKİYE GENELİNDE İL BAZINDA SATIN ALMA YOLU İLE 

EDİNDİKLERİ TARIM ARAZİLERİ 
ADANA 

UYRUK 
Almanya 
Adana Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 

ANKARA 
UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
Ankara Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
2 
3 

1 ANTALYA 
UYRUK 
Almanya 
Amerika Birleşik Devletleri 

1 Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 

1 Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İrlanda 

, isveç 
Japonya 
Antalya Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
48 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
35 
5 
2 
1 
115 

AYDIN 
UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
Hollanda 
ingiltere 
Aydın Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
9 
1 1 
3 ! 

5 
18 

BALIKESİR 
UYRUK 
Amerika Birleşik Devletleri 
ingiltere 
Balıkesir Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 
2 

BURSA 
UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
ingiltere 
Türk Asıllı Yunan 
Bursa Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 
1 
6 
9 
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ÇANAKKALE 
UYRUK 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
Çanakkale Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 
2 
1 
5 

ÇANKIRI 
UYRUK 
Almanya 
Çankırı Toplamı 

TAŞINMAZ TOPLAMI 
1 
ı 

DENİZLİ 
UYRUK 
Almanya 
Denizli Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
2 
2 

EDİRNE 
UYRUK 
Almanya 
Edirne Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 

HATAY 
UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
Hatay Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
15 j 
5 
20 

İSPARTA 
UYRUK 
Almanya 
İsparta Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 

I İSTANBUL 
İUYRUK 
Almanya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Avusturya 

' Danimarka 
İsviçre 
KKTC 
Türk Asıllı Yunan 
İstanbul Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
20 

UYRUK 
Almanya 

İZMİR 
TAŞINMAZ SAYISI 
21 J 
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Amerika Birleşik Devletleri 
Avusturya 
Belçika 
Hollanda 
israil 
KKTC 
Türk Asıllı Yunan 
İzmir Toplamı 

1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
34 

KOCAELİ 
UYRUK 
Almanya 
Kocaeli Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
3 
3 

KONYA 
UYRUK 
Almanya 
Danimarka 
Konya Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 
2 

MANİSA 
UYRUK 
Almanya 
Belçika 
Türk Asıllı Yunan 
Manisa Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
3 
2 
3 
8 

MERSİN 
UYRUK 
Almanya 
Mersin Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
12 
12 

MUĞLA 
UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 
ingiltere 
İsviçre 
italya 
KKTC 
Muğla Toplamı 

TAŞINMAZ SAYISI 
25 
2 
3 
6 
5 
61 
1 j 
3 
3 
109 

UYRUK 
Almanya 

SAKARYA 
TAŞINMAZ SAYISI 
2 
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| Avustralya 
Avusturya 
İngiltere 
Sakarya Toplamı 

UYRUK 
Almanya 
Avusturya 
Samsun Toplamı 

UYRUK 
Avusturya 
Sinop Toplamı 

UYRUK 
Sırbistan ve Karadağ(Yugoslavya) 
Tekirdağ Toplam 

UYRUK 
Almanya 
Trabzon Toplamı 

UYRUK 
Almanya 
Yalova Toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 
5 
4 
13 

SAMSUN 
TAŞINMAZ SAYISI 
3 
1 
4 

SİNOP 
TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
TAŞINMAZ SAYISI 
3 
3 

TRABZON 
TAŞINMAZ SAYISI 
1 
1 

YALOVA 
TAŞINMAZ SAYISI 
3 
3 

391 | 
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19.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştiril
mesi süreci ile ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3596) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 
Tuncay ERÖENK 
Antalya Milletvekili " ) 

Seydişehir Aliminyum Tesislerinin özelleştirme sürecinde yasal özelleştirme 
başlamadan evvel Başbakan Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN'in Sual Holding Başkanı Viktor 
Wekselberg ve bu holdingin Türkiye ayağı Rixos Oteller temsilcisi Fettah TAMİNCE ile 
hukuk dışı ilişkilere girdiği ve gizli görüşmeler yaptığı iddiaları basında yer almış ve bu olay 
Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sn. Atilla Kart'ın muhtelif soru önergelerine konu 
olmuştur. Ancak her nedense bu önergelere bu güne kadar açık bir cevap verilmemiştir. 

Fettah TAMTNCE'nin Lara Kent Parkını da içine alan Sera otelden Titanic otele kadar 
uzanan kıyı şeridinin kendisine tahsis edilmesini istediği ve bu konuda Dışişleri Bakanı 
Sn.Abdullah GÜLTe bu bölgede yatırım yapmak istediği ve Disneyland Projesini sunduğu 
yine basında yer alan bilgiler içindedir. 

Lara Kent Parkını da içine alan Kundu-Kemerağzı bölgesi Turizm alanı olarak ilan 
edilmiş ve bu bölgenin planlama, yatırım ve tahsis yetkisi Bakanlığa devredilmiştir. 

Dışişleri Bakanı Sn.Abdullah GÜL'ün tatilinin bir bölümünü Fettah TAMİNCE'ye ait 
"Moonstar" isimli yatta geçirdiği yine basına yansıyan haberlerle tespit edilmiştir. 

1-Seydişehir Aliminyum Tesislerinin özelleştirme sürecinden evvel Başbakan 
Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN Sual Holding Başkanı ve Rixos otel yetkilileri ile hangi 
tarihlerde ve nerede görüşmüştür? Bu görüşmelerin amacı ve içeriği nedir? 

2-Fettah TAMİNCE, o dönemde Turizm alanı olarak planlanan ve içinde Antalya 
Lara Kent Parkının da yer aldığı bölgede yatırım yapma, imar ve tahsis konusunda Dışişleri 
Bakanı Sn.Abdullah GÜL ile herhangi bir görüşme yapmış mıdır? Hangi tarihte ve nerede 
görüşmüştür? Bu görüşmenin amacı ve içeriği nedir? 

3-Bıı çerçevede Sn.Abdullah GÜL'ün tatilini Devletle yatırım izni ve teşvik 
konusunda ilişkisi olan ve "Fethullah Hoca İdolüm" diyen ve kısa süre içinde olağanüstü 
ekonomik güce ulaşan Fettah TAMİNCE'ye ait yatta geçirmesini ve bu derece özel bir ilişki 
içinde olmasını doğru buluyor musunuz? Yoksa bu ilişkiyi Tüccar-Siyaset anlayışı içinde mi 
değerlendiriyorsunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 5 2 4 2 5 Ekim 2ÖM 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tevcih edilen 7/3596 esas sayılı yazılı soru önergesinde Sayın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN'ın Sual 
Holding Başkanı Sn. Vekselberg ile Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL'ün, Fettah TAMİNCE ile 
hangi tarihlerde nerede görüşme yaptıkları ve görüşmelerin içeriği hakkında bilgi talep edilmektedir. 

Konuyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge 
nîimçılrtarl ır bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

lal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kastamonu-Taşköprü SEKA fabrikasının 
özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/3618) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

Mehmet 

CHPKA| 

Kastamonu Taşköprü ilçesinde kurulmuş olan SEKA, Özelleştirme İdaresi tarafından 

2003 tarihinde MOPAK Şirketine 9.1 milyon dolara satılmıştır. Söz konusu firma bölgede iş 

ve istihdama yönelik herhangi bir üretim projesi ortaya koymamıştır. Bölgede üretilen 5.000 

ton kendir elyafı üretimi ortadan kalkmıştır ve sadece ithalata dayalı üretim yapılmakta ve 

üretilen kağıt ta TEKEL idaresine satılmaktadır. Özelleştirilmeden önce hammadde fiyatının 

üretilen mamule oranı %25 idi. Örneğin hammadde kendir fiyatı 1 dolar iken mamul kağıt 

fiyatı 4 dolar civarındaydı. Özelleştirmeden sonraki hammadde fiyatı 550 binTL/kg (0.33 

Dolar) ve TEKEL'e satış fiyatı gene 4 dolar olmuştur. Sarımsak Festivali münasebetiyle 

Taşköprü'yü ziyaretinizde yapmış olduğunuz incelemelerde konu tarafınıza iletilmiştir. 

Soru: 1 Taşköprü SEKA müessesinin ambarlarında bulunan 700 ton kendir elyafı hangi 

yöntemle MOPAK'a satılmıştır? 

Soru: 2 Taşköprü SEKA'ya kendirin elyafının maliyeti kaç liradır, bu. maliyetle 

firmaya satılan arasında fiyat farkı var mıdır; Varsa bu fark ne kadardır? 

Soru: 3 Kastmaonu Taşköprü, Merkez İlçe, Daday, İhsangazi, Hanönü, Samsun 

Vezirköprü, Çorum Osmancık, Amasya Gümüşhacıköy, il ve ilçelerinde 

Türkiye'nin ihtiyacı olan sigara kağıdının hammaddesini üretecek çiftçi ve 

tarla olmasına rağmen Hollanda'dan veya başka ülkelerden kendir ithalatının 

devam ettirilmesinin gerekçesini açıklar mısınız? 

SrjhHs4 Bu tür özelleştirmenin bölgeye ve ekonomiye katkısı nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.ı.öîB.o.65.oo.oo/ 1 0 5 6 7 2 6 Ekim 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3618 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Kastamonu Taşköprü ilçesinde kurulmuş olan SEKA; Özelleştirme İdaresi tarafından 
Aralık 2003 tarihinde MOPAK Şirketine 9.1 milyon Dolara satılmıştır. Söz konusu firma bölgede 
iş ve istihdama yönelik herhangi bir üretim projesi ortaya koymamıştır. Bölgede üretilen 5.006 
ton kendir elyafı üretimi ortadan kalkmıştır ve sadece ithalata dayalı üretim yapılmakta ve 
üretilen kağıt ta TEKEL idaresine satılmaktadır. Özelleştirmeden önce hammadde fiyatının 
üretilen mamule oranı %2S idi örneğin hammadde kendir fiyatı 1 dolar iken mamul kağıt fiyatı 
4 dolar civarındaydı, özelleştirmeden sonraki hammadde fiyatı 550 bin TL/kg (0.33 Dolar) ve 
TEKEL'e satış fiyatı gene 4 Dolar olmuştur. Sarımsak Festivali münasebetiyle Taşköprü'yü 
ziyaretinizde yapmış olduğunuz incelemelerde konu tarafınıza iletilmiştir. 

SORU 1- Taşköprü SEKA müessesinin ambarlarında bulunan 700 ton kendir elyafı hangi 
yöntemle MOPAK'a satılmıştır? 

Kendirler için yapılan ihalede, en yüksek teklifi veren teklif sahibine satılmıştır. 

SORU 2- Taşköprü SEKA'ya kendir elyafının maliyeti kaç liradır, bu maliyetle firmaya 
satılan arasında fiyat farkı var mıdır, varsa bu fark ne kadardır? 

Kastamonu İşletmesinin stoklarında bulunan ancak İşletmenin varlık satış sözleşmesinde satışa 
konu olmayan kendirin uzun süredir stoklarda beklemesi, kalitesini büyük ölçüde yitirmesi, kağıtta 
istenilen kaliteye ulaşılamamasma neden olduğundan, kendirin satışı sırasında SEKA'ya olan 
maliyetinden daha çok, biraz daha beklerse ekonomik değeri kalmayacak olan bir stoğun paraya 
çevrilmesine çalışılmış ve en yüksek teklif bedeli olan 280.780.451.000.-TL +KDV bedel 
karşılığında satılmıştır. 

SORU 3- Kastamonu Taşköprü, Merkez İlçe, Daday, İhsangazi, Hanönü, Samsun 
Vezirköprü, Çorum Osmancık, Amasya Gümüşhacıköy, il ve ilçelerinde Türkiye'nin ihtiyacı olan 
sigara kağıdının hammaddesini üretecek çiftçi ve tarla olmasına rağmen Hollanda'dan veya başka 
ülkelerden kendir ithalatının devam ettirilmesinin gerekçesini açıklar mısınız? 

Kastamonu İşletmesinin Özelleştirilmesine ilişkin olarak daha önce 3 kez ihaleye çıkılmış son 
olarak da 09.06.2003 tarihinde çıkılan ihale ilanları sonucunda son teklif verme tarihi olan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 0 5 6 7 
KONU 

-2-

30.06.2003 itibariyle 5 teklif alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.10.2003 tarih ve 
2003/70 sayılı kararı gereğince 9.100.000.- ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren MOPAK 
Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ihale şartları çerçevesinde satılmasına karar verilmiş 
ve anılan şirketle 04.11.2003 tarihi itibariyle Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Bu nedenle özelleştirilmesi tamamlanan İşletmenin kendir ithalatına ilişkin muhatabı anılan firmadır. 
SEKA'nın yurtiçindeki üreticilerden kendir alarak işleyecek herhangi bir İşletmesi bulunmamaktadır. 

SORU 4- Bu tür özelleştirmenin bölgeye ve ekonomiye katkısı nedir? 

Özelleştirme öncesi, Kastamonu İşletmesinde sigara kağıdı, filtre astar kağıdı ve kendir selülozu 
üretilmekte ve üretilen ürün sadece TEKEL'e satılmaktaydı. Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
gereğince TEKEL'in Sigara kağıdı talebini direkt olarak SEKA'dan alamayıp serbest rekabet 
kuralları gereği ihale ile teminin ve bu talepte SEKA'nın girdilerinin yüksek olması sebebiyle 
fiyatının özel sektörle rekabet edebilmesi, SEKA tarafından üretilen malın maliyetinin ve buna bağlı 
olarak da fiyatının dünya fiyatlarının üzerinde oluşması ve bu doğrultuda TEKEL'in alımlarındaki 
azalma nedeniyle kapasite kullanım oranlan gittikçe azalan bir seyir izlemiştir. 

TEKEL'in özelleştirilmesi ile birlikte tek müşterisini kaybederek zarar edebileceği düşünülen 
İşletme için yapılan ihalede; şimdiye kadar yapılmış olan ihalelere göre gerekli rekabet koşulları 
oluşarak en yüksek fiyata ulaşılmış, İşletmenin ülke ve bölge ekonomisine katkısını sürdürmesi için 
satışa konu varlıklar üzerinde, fiili teslim tarihini izleyen mali yıl başından itibaren en az üç yıl 
süreyle sigara ve filtre astar kağıdı, tütün ve sigara sektörü ile veya Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca kabul edilecek eşdeğerde bir sınai üretim yapma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu şartlar dahilinde işletme üretimine devam ederek bölge ve ülke kalkınmasına katkısını 
sürdürmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini tensiplerinize arz ederim. 

2smm 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 1 9 8 -



T.B.M.M. B : 10 26 . 10 . 2004 O : 1 

21.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, Çanakkale'deki belediyelerin SSK'ya olan borçları 
ve haciz durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOGLU'nun 
cevabı (7/3624) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çanakkale'de bulunan belediyelerin konuya yönelik borçlan hakkında bir 

çalışma yapacağında aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 16.09.2004 

İsmail ÖZAY \ 
Çanakkale Milletvekili 

1- Çanakkale'de bulunan 34 Belediyenin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan 
borçlan ne kadardır? 

2- Borcu olan belediyelerin hangilerinin bankadaki paralan üzerine haciz 
konulmuştur? 

3- 2004 Nisan ayından bugüne değin Çanakkale'deki hangi belediyelerin 
bankadaki paralarından haciz yoluyla tahsilat yapılmıştır? 

4- Borcu olan hangi belediyelerin gayrimenkulleri üzerine haciz 
konulmuştur? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/31O 3 31'i ; j F K İ M 200i 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 01.10.2004 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'a ait 7/3624 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Çanakkele, Akçakoyun, Balıklıçeşme, Biga, Bozcaada, Çan, Çardak, Eceabat, 
Evreşe (Kadıköy), Ezine, Geyikli, Gümüşçay, Intepe, Karabiga, Kepez, Kozçeşme, 
Kumkale, Mahmudiye, Umurbey, Yeniçiftlik Belediye Başkanlıklarının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna borcu bulunmamaktadır. 

Ayvacık, Bayramiç, Bolayır, Gökçeada, Gülpınar, Gelibolu, Hamdibey, 
Kavakköy, Küçükkuyu, Kalkım, Lapseki, Pazarköy, Terzialan, Yenice Belediye 
Başkanlıkları Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlu bulunmakta ve borç miktarları ile 
uygulanan cebri icra işlemlerini gösterir bilgiler ilişikteki tabloda sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. / ^ r ^ S i O Ğ L U 
C- Bakan 
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ÇANAKKALE İLİNDEKİ BELEDİYELERİN BORÇLARI VE UYGULANAN 

UNVANI 
Ayvacık Belediyesi 

Bayramiç Belediyesi 

Bolayır Belediyesi 
Gökçeada Belediyesi 
Gülpı nar Belediyesi 
Gelibolu Belediyesi 

Hamdibey Belediyesi 

Kavakköy Belediyesi 

Küçükkuyu Belediyesi 

Kalkım Belediyesi 
Lapseki Belediyesi 

Pazarköy Belediyesi 

Terzialan Belediyesi 

Yenice Belediyesi 

BORCU 
132.147.000.000.-

2.047.749.000.000.-

17.067.000.000.-
38.576.000.000.-
28.363.000.000.-

1.181.610.000.000.-

187.161.000.000.-

159.062.000.000.-

320.000.000.000.-

64.375.000.000.-
326.060.000.000.-

151.769.000.000.-

58.511.000.000.-

209.122.500.000.-

YAPILAN 
Kurumumuza olan borçları yeniden yapılan 
ödenmektedir. 
26.01.2000 tarihinde banka mevduatları, 
05.06.1999 tarihinde gayrimenkulleri 
taksitlendirildi. Gayrimenkul takası teklifi b 
17.03.2004 tarihinde gayrimenkulleri, 2 
08.06.2004 tarihinde trafik haczi, 10.09.2 
Mevduat haczinden 122.441.675.000.-TL 
Ödeme emri gönderildi. 04.10.2004 tarihin 
08.09.2004 tarihi itibariyle borçları 5 ay tak 
4958 sayılı yasaya göre borçlarını düzenli 
27.05.2004 tarihinde iller Bankası payl 
Borçlarına mahsuben gayrimenkul takası t 
26.01.2000'de gayrimenkulleri haczedildi 
haczedildi, kesintiler düzenli yapılıyor. 
13.01.2000 tarihinde, 24.10.2000 tarihin 
tarihlerinde iller Bankası payları hacizli, 0 
21.09.2004 tarihinde borçları 24 ay tecil ve 
13.03.2003'de İller Bankası istihkakları ha 
yeniden yapılandırıldı ve 5 ay ödendi. 
28.06.2004 tarihinde trafik kayıtlarına ve g 
21.06.2004 tarihinde gayrimenkullerine, tr 
konuldu, istihkaklarından kesintiler yapılıyo 
07.10.1999 tarihinde gayrimenkulleri, 1 
haczedildi. 18.04.2003 tarihinde yeniden 
tarihinde Orman İşletme Müdürlüğündeki t 
25.02.2003 tarihinden itibaren İller Banka 
yapılmaktadır. 
06.04.2004 tarihinde araçlarına trafik hacz 
27.09.2004 tarihinde gayrimenkulleri hacz 
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22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, küçük sanayicilerin almak zorunda olduğu "kapasite 
raporu " işlemlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Ali COSKUN'un cevabı (7/3700) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
10.09.2004 

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

Kemal DEMİREL^ 
Bursa Milletvekili 

Küçük sanayici esnafımızın iki yılda bir Sanayi Sicil Belgesi'ni yenilemesiyle ilgili 
sorunları geçtiğimiz aylarda çeşitli şekillerde gündeme gelmiştir. Bununla ilgili olarak 
15.06.2004 tarihinde Meclis Başkanlığına vermiş olduğum soru önergesine 
Bakanlığınızdan 23.07.2004 tarihinde cevap verildi. 

Gelen cevapta yenileme işleminin gerçekleşmesi için belirtilen sürenin uzatıldığı 
yönünde açıklama mevcuttu. 

Belirtilen sürede bazı ticarethane sahipleri işlemlerini tamamlamıştır. Ancak 
esas konulardan bir tanesi de "Kapasite Raporlaradır. Bu raporun alınabilmesi için 
ticarethanede en az 5 SSK'lı çalışanın bulunma gerekmektedir. 

Vekili olduğum Bursa ilinde özellikle hayatını bu tür küçük işletmelerle kazanan 
esnafımızın sayısı hiç de az değildir. Bu işletmelerimiz ekonomik yetersizlikler 
nedeniyle yanlarında eleman çalıştırmamakta, bazen de işlerini çocuklarının 
yardımıyla sürdürebilmektedir. 

Ülkemizdeki durum göz önünde bulundurulduğunda, küçük sanayicinin 
desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kapasite raporu için gerekli olan 5 SSK'lı 
işçi çalıştırılması zorunluluğunun kaldırılması yönünde olabilecek girişimleriniz küçük 
işletmecilerimizi rahatlatacaktır. Bu sayede Türk ekonomisine daha fazla katkı da 
sağlanabilecektir. 

1. Kapasite raporu alma zorunluluğunun gerekçeleri nelerdir? 
2. Küçük sanayicilerimizin almak zorunda olduğu "Kapasite Raporu" işlemleri 

arasında bulunan en az 5 SSK'lı çalışanın bulunma zorunluluğunun kaldırılması 
yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak, bu uygulamanın 
değiştirilmesi ya da daha uygulanabilir bir yöntem geliştirilmesi yönünde 
çalışmalarınız var mıdır? 

4. Küçük işletmeci ve esnafımız ekonomik zorluklar yüzünden en az 5 kişi 
çatıştırma mecburiyeti nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sorunun 
ortadan kaldırılmasıyla esnafımızı rahatlayacak ve ülke ekonomisine de yararlar 
sağlayacaktır. Bu sorunun çözülmesi konusunda şiz neler düşünüyorsunuz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01-4 2>> 2 0 EKİM 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3241-6599/21235 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, küçük sanayicilerin almak zorunda olduğu 
"kapasite raporuna " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3700) esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP: 
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu, 
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun uygulanmasına ilişkin 

tebliğler, 
• Gıda Kanunu ve Yönetmeliği, 
• İthalat, ihracat ve teşvikle ilgili tebliğler, 

CEVAP: Kapasite Raporu işlemleri arasında en az 5 kişi çalıştırma mecburiyeti 
yoktur. Odaların üyesi olan imalatçılara .sadece sigortalı işçi sayısı esas 
alınarak Kapasite raporu düzenlenmektedir. En az 5 kişi çalıştırma şartı , 
sanayi sicil belgesi alınmasında aranmaktadır. 

CEVAP: Organize Sanayi Bölgelerinin ve en az 5 kişi çalıştırma şartı nedeniyle 
sanayi sicil belgesi alamayan küçük sanayi işletmelerinin sanayi elektriğinden 
yararlanabilmesi için , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar devam 
etmektedir. 

CEVAP: Sanayi siciline kayıt için en az 5 kişi çalıştırma şartının kaldırılması 
hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda ilgili taraflar olan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun 
görüşleri beklenmektedir. 
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23.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun TRT'nin işine son verdiği bazı sözleş
meli personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'in cevabı (7/3771) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay taranndan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

10.2004 
CF. BALOĞLU 

'Antalya Milletvekili 

TRT'de sözleşmeli olarak çalışan çok sayıda sanatçının işine son verildiği 
haberleri kamuoyuna yansımıştır. 

1- İşlerine son verilenler arasında RECEP BİRGİT, AYLA BÜYÜKATAMAN, 
FERİDUN BARBAZ, FAHRETTİN ÇİMENLİ gibi önemli sanatçıların 
bulunduğu öğrenilmiştir. TRT'nin işten çıkardığı sanatçıların isimleri, 
kurumdaki görevleri ve sayısı kaçtır? 

2- TRT'nin sanatçıları işten çıkarma gerekçesi olarak "tasarruf sağlanması ve 
özellikle programların müzikalitesi açısından faydalı olacağı" yer almakta ise; 
TRT'nin örneğin 50 yıldır kurumda sözleşmeli olarak görev yapan Recep Birgit 
gibi bir müzik ustasının kalitesini hangi ölçülerle belirlediğini, kamuoyunun 
öğrenme hakkı olduğunu kabul ediyor musunuz? Yine Ayla Büyükataman 
düzeyinde bir sanatçıya yapılan bu uygulamayı haklı buluyor musunuz? 

3- "Alaturka" şarkı yarışması için 2 trilyon lira harcamayı göze alan TRT'nin, 
şimdi tasarruf gerekçesiyle çok sayıda sanatçıyı kurumdan uzaklaştırmasını nasıl 
açıklayacaksınız? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/C3i/23i^" â£i «7/2004 
KONU : 7/3771 sayılı Önerge Cevabı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 18.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00. 

02-7492 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU tarafından tevcih edilen 7/3771 

esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 21.10.2004 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01. 06.04/0444-

0001208 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. rt <~-p ^___^jr__JS~T 

Bilgilerinize arz ederim. Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türk iye R a d y o - T e l e v i z y o n K u r u m u 
G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
H u k u k MUşavirt iği 

SAYI : B.02.2.mT.0.61.00.00/^-j233 j2./.J..#.(?.J-2.QG4 
K O N U : 7/3771 say ı l ı ö n e r g e C e v a b ı . 

D E V L E T B A K A N LIĞI 'N A 
(Prof. Dr. Bes i r ATALAY» 

İLGİ : 18 /10 /2004 tar ih v e B.02 .0 .005 /031 /2395 savı l ı vaz ınız . 

An ta l va Mi l le tvek i l i Sav ın Fe r idun F . B A L O Ğ L U ' n u n Dev le t Bakan ı Sav ın Prof. Dr. 
Bes i r A T A L A Y ta ra f ından yazı l ı o la rak yan ı t l anmas ı ta leb iy le ve rd iğ i 773771 savı l ı So ru 
ö n e m e s i i le Maili K u r u m u m u z g ö r ü s ü a ş a ğ ı d a a r z o lunmuştur . 

1 -Recep Birgi t , A y l a B ü y ü k a t a m a n , Fe r i dun Darbaz , Fahre t t i n Ç imen l ı , T R T ' n i n 
kad ro lu sanatç ı la r ı o lmay ıp ; T R T v e y a d iğe r sana t k u r u m l a r ı n d a n emek l i o lmuş 
sanatç ı lard ı r . T R T ' n i n k a d r o l u sanatç ı lar ı gö rev le r ine d e v a m etmekted i r le r . H içb i r in in 
iş ine s o n ver i lmemiş t i r . T R T ' d e kad ro lu o la rak 4 8 5 sanatç ı gö rev a lmaktadı r . 

İş ten ç ıkar ı ld ığ ı idd ia ed i len v e y a söy l enen " sanatçı lar ; T R T d e n v e y a b a ş k a 
sanat ku rum v e ku ru luş la r ından emek l i o lmuş sanatç ı la r la ; h e r h a n g i b i r sosya l ku ru luşa 
bağ l ı o l m a d a n ça l ı şan sana tç ı la r ve h e r h a n g i bir sana t k u r u m u n d a kad ro lu v e y a 
söz leşme l i o l a rak ça l ı şan v e p rog ramla ra k u r u m d ış ından kat ı lan "ak i t l i " sanatç ı lard ı r . 

T R T p rog ram la r ı na "aki t l i " s ı fat ıy la dave t ed i len sana tç ı la r iç in u y g u l a n m a k t a 
o l an ; " T R T K u r u m u İs t isna Söz leşmes i Yöne tme l iğ i " ; 0 8 . 0 9 . 2 0 0 4 ta r ih inde R e s m i 
G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n Yöne tme l i k i le yü rü r lük ten kaldır ı lmışt ı r . T R T Y ö n e t i m 
Ku ru lu ' nun 0 5 . 0 3 . 2 0 0 3 g ü n ve 2003 /49 sayı l ı k a r a n i le yü rü r l üğe g i rmiş o l a n "H izmet 
A l ım la r ına İ l işk in Usû l v e Esas lar " doğ ru l t usunda , "Gö tü rü Bede l H izmet A l ım 
S ö z l e ş m e s i ' y a p ı l m a k sure t iy le yay ın la r ın ih t iyacı o l an sana tsa l ve d iğe r h izmet le r 
sağ lanmak tad ı r .TRT .yay ın la r v e p rog ramla r ında önce l i k le kad ro lu sanatç ı la r ıy la h i zmet 
sü rdü rmey i he r z a m a n hedef lemekted i r . Ancak , p rog ramla r ın konu la r ı v e müz ika l 
yapı la r ı g ö z ö n ü n e a l ınd ığ ında ve ayr ıca k a d r o l u persone l in i s t i hdam d u r u m u i t ibar ıy la, 
z a m a n z a m a n k u r u m d ış ından sanatç ı ta leb i v e davet i yapı lmaktadı r . 

Ay r ı ca T R T , kü l tü r ve sana ta e n b ü y ü k des teğ i v e r m e ğ e ; öze l l i k le d ü n y a n ı n 
e n d e r yay ın ku ru luş la r ında gö rü len "kadro lu sanatç ı i s t ihdam e tmeye " ve t o p l u m u m u z u n 
d iğe r sana tç ı la r ına d a p rog ram la r ında ye r v e r m e y e ö n e m vermekted i r . T ü r k i y e v e 
d ü n y a d a tan ınmış sana tç ı la ra , yay ın la rda y e r ver i ld iğ i k a m u o y u n c a b i l inmekted i r . 

T R T , m e v z u a t v e yöne tme l i k le re u y g u n o larak; icra dene t im i v e y a s ınav yo luy la , 
yen i ye t i şen y a d a " ku rum d ış ında" faa l i ye t gös te ren tan ınmış sanatç ı la r la , 
k u r u m u m u z d a n v e d iğer sana t ku ru luş la r ından emek l i o l m u ş sanatç ı la r ı , p rog ramla r ın 
ih t iyaç lar ı d o ğ r u l t u s u n d a ya ra r l anmaya d e v a m edecekt i r . 

2 -3 - T R T . k a m u n u n her a landak i ih t iyaç lar ına c e v a p ve reb i l ecek düzey l i 
yay ın la r ın yap ımın ı her p r o g r a m tü ründe o l d u ğ u g ib i müz i k -eğ lence p rog ram la r ında d a 
sürdürmek ted i r .A la tu rka p rog ramında d a e s a s o la rak T R T ' n i n d iğe r t ü m yap ım la r ında 
o l d u ğ u g ib i y a p ı m ı n ka l i tes i ,düzey i ,yay ın i lke v e esas la r ına u y g u n l u ğ u v e k a m u yarar ı 
göze t i lmek ted i r .A la tu rka ad l ı T ü r k Sana t Müz iğ i Bes te Ya r ı şmas ı P rog ramın ın projesi 
bar te r şek l i nde o r tak y a p ı m o la rak gerçek leş t i r i lmek te ,bu p r o g r a m iç in T R T ' c e he rhang i 
bir nakd i ö d e m e yap ı lmamak tad ı r .Du rumun b ö y l e o l m a s ı n a r a ğ m e n ısrar la A la tu rka 
p rog ramı iç in T R T ta ra f ı ndan 2 t r i l yon l ira h a r c a m a yap ı ld ığ ına i l işk in o la rak yap ı l an 
aç ık lama la r k a m u o y u n u yan l ı ş yön lend i rmeye matu f o l up ge rçeğ i yans ı tmamaktad ı r . 

B u n u n y a n ı n d a tasar ru f ve müz ika l i te ; sanatç ı la r ın sana tsa l k iml ik ler i ve 
n i te l ik ler i i le i lgi l i o lmay ıp p rogramla r ın k o n u s u v e yap ı lacak m ü z i k aç ı s ından müz ika l 
de tay la r ı kapsamak tad ı r . B u n u n yan ında , yay ın ak ış ına gö re , önce l i k l e kad ro lu 
sanatç ı la r göz ö n ü n e a l ınmak ta , k u r u m d ı ş ından dave t ed i l ecek ses sanatç ıs ı ve 
p rog ram la rda ku l l an ı l acak ens t rüman la ra gö re be l i r l enecek saz sanatç ıs ı sayı la r ı d a 
be l i r lenmekted i r . 

Ayr ıca , i fade ed i ld iğ i g ib i . tasar ru f tan maksa t , parasa l aç ıdan d a h a çok: sana tsa l 
ve p r o g r a m - y a y ı n akısı ge reğ i husus lard ı r . K u r u m d ı ş ından a e l e n sanatç ı la r , yay ın 
ih t iyaç lar ı doğ ru l t usunda v e T R T Y ö n e t i m Kuru lu ' nun . 0 7 . 0 5 . 2 0 0 4 tar ih ve 2 0 0 4 / 1 0 4 
sayı l ı ka ra r ınca ; 5 8 4 6 savı l ı F ik i r v e Sana t Eser le r i K a n u n u uya r ınca tel i f hakk ı i çe ren 
v e v a i ce rmeven H izmet A l ım lar ına İ l işkin G ö t ü r ü Bede l H izmet A l ımı Söz leşme le r i n in 
H i zme t Akt i N i te l iğ ine D ö n ü ş e c e k v e Sürek l i l i k A r z e d e c e k B i ç imde U y g u l a n m a m a s ı 
h u s u s u n a d ikka t ed i le rek p rog ram la ra dave t ed i leb i lecek lerd i r . 

A r z ede r im . 
Şenol OEMÎRÖZ 
Genel Müdür 
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24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, RTÜK'le ilgili milletlerarası antlaşmalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'in cevabı (7/3772) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakanı Saym Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.10.20C 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Anayasamızın, "usulüne göre yürürlüğe konulmuş anlaşmalar kanun hükmündedir" 
şeklinde başlayan 90. maddesinin son paragrafına 07.02.2004 tarihinde yapılan bir 
değişiklikle, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konularda farklı hüküm içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır" cümlesi 
eklenmiştir. 

RTÜK de, temel hak ve özgürlükler alanında düzenleme faaliyeti gösteren bir 
kuruluşumuzdur. 

Bu doğrultuda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- RTÜK'ü alakadar eden ve RTÜK'le ilişkili milletlerarası antlaşmalar hangileridir? 
2- Bu anlaşma hükümleri ile yürürlükteki kanunlar arasında aynı konuda farklı hükümler 

içeren durumlar var mıdır? 
3- Türk kanunları ile düzenlenmemiş bir konuda, imzalanmış olan bir milletlerarası 

anlaşma hükmü var ise, bu hükmün uygulanması ve bir iç hukuk maddesi haline 
gelmesi doğru mudur, değil midir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B .02 .0 .005 / ^ / / 2^ ^ / / ö / 2 0 0 4 
KONU : 7/3772 sayılı Önerge Cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00-
02/7492 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3772 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu Başkanlığından alınan 22.10.2004 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.07.2004/431-0011346 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. -<*\ 

Beşir ATALAY 
Bilgilerinize arz ederim. « . „ . 

Devlet Bakanı 

T.C 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

SAYI : A.Ol.l.RTÜ.0.01.07.2004/Ul* 0 ( İ İ X j 4 6 
KONU : Soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 

22 £.*'iM 20ûfc 

İLGİ : 18.10.2004 tarih ve B.02.0.005/031/2394 sayılı "günlü" yazılan 

Bakanlığınıza intikal eden, İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih 
edilen 1/3772 esas sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin Kurumumuz görüşü 
ekte sunulmuştur. 

?atih KARACA 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 
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T.C 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Adı geçen soru önergesine ilişkin görüşümüz aşağıdadır; 

1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz faaliyet alanına giren konularda Ülkemizin Taraf 
olduğu sözleşmeler: 

- însan Haklan Evrensel Beyannamesi 
- Avrupa İnsan Haklan ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi 
- Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi ve Ek Protokolü 
- Televizyon Yaymlannın Korunmasına Dair Sözleşme ve Ek Protokoller 
- İcracı Sanatçılar, Fonograf Yapımcılan ve Yayın Kuruluşlannın Korunmasına Dair 

Roma Sözleşmesi 
- Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi 
- Her Türlü Irk Ayrancılığının Ortadan Kaldınlmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 
- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme 
- Çocuk Haklanna Dair Sözleşme 

2- Bu sözleşmelerin hükümleri ile yürürlükteki kanunlar arasında aynı konuda farklı 
hükümler bulunmamaktadır. Aynca Avrupa Birliği adaylık süreci kapsamında, Ulusal 
Programda alanımızı da içeren mevzuat uyumu öngörüldüğünden, 3984 Sayılı Kanun 
ve onu değiştiren 4756 sayılı Kanunda kısa süre içerisinde yapılacak değişikliklerle 
teknik konulardaki düzenlemelerde de mevzuat uyumu sağlanmış olacaktır. 

3- T.C. Anayasasının 90mcı maddesinin 1. fıkrası; "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı 
devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır." 

4. fıkrası; "Türk kanunlanna değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmü uygulanır," 

ve 5. fıkrasında ise; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkmda Anayasaya aykınlık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalarla kanunlann aynı konularda farklı hüküm içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." denilmektedir. 

Bu durumda 1. fıkrada belirlendiği üzere, sözleşmelerin onaylanmasını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi onaylamayı bir kanunla uygun bulduğundan ve Anayasamız usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeleri, kanun hükmünde kabul ettiğinden Türk 
kanunlan ile düzenlenmemiş bir konuda usulüne göre yürürlüğe konulmuş bir uluslararası 
sözleşme hükmü var ise, bu hükmün uygulanması Anayasamızm 90ıncı maddesi çerçevesinde 
aykın görülmemektedir. 

- 2 0 7 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

10 UNCU BİRLEŞİM 
26 EKİM 2004 SALI 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK: İŞLER 

SEÇIM 

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 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

MfflolMffiîMl 

E G E M E N L İ K KAYITSIZ ŞARTSIZ M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler Komisyonu 
26.10.2004 Sah 
Saat : 10.00 

'' Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
26.10.2004 Sah 
Saat: 14.00 

'' Plan ve Bütçe Komisyonu 
-26.10.2004 Sah 

Saat: 15.00 
-27.10.2004 Çarşamba 

Saat: 11.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
27.10.2004 Çarşamba 
Saat: 11.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
27.10.2004 Çarşamba 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
10 UNCU BİRLEŞİM 26 EKİM 2004 SALI SAAT : 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCbe 
5qS 

0 2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1.- (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunda Yüce Divana şevki 
istenen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski 
Bakanı Recep Önal haklarında ayrı ayrı yapılacak gizli oylama (S. Sayısı : 463) 

2.- (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunda Yüce Divana şev
ki istenen eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakam Güneş Taner haklarında ay
rı ayrı yapılacak gizli oylama (S. Sayısı : 621) 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörülmesi l defaya mahsus ertelenmiştir. 
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12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 

yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

38. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

39. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

41. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

42. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

45. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

49. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

50. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

51. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

58. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

61. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

63. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

64. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

65. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

66. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

67. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

68. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

69. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

70. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

72. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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74. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 

ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

75. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (l0/112) 

76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

77. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

80. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

81. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

82. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

83. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

84. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

85. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

86. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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87. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

89. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

91. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

93. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

95. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

99. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

101. Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

103. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

104. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

105. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

106. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

107. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

110. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

112. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/151) 
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113. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

114.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

115. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

116. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

117. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

118.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

119.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

120. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

122. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

124. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

125. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 
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126. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

127. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

128. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

129. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

130. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

131. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

132. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

133. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

134. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

135. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

136. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

137.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

138. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

139.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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140. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 

özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

141. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

142. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

143. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

144. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

145. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

146. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

147. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

148. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

149. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

150. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

151. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/185) 

152. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 
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153.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

154.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

156.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

157. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

158.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

159.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

160. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

161.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

162. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

164.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

165. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 
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166. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 

politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

167.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

168. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

169. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

170. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

172. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

173. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

175. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

176. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

177. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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178. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

179. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

180. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

181. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

182.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

183.- Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 Milletvekilinin, Patates üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/216) 

184. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

185. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak 
sorumlularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/218) 
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1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (1) 

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

4. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

5. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

6. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

7. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

8. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

9. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

10. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

11. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

12. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

13. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

15. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

17. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

18. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

19. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

21. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi 1 defaya mahsus ertelenmiştir. 
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22. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

30. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

31. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

32. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

33. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

34. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

35. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

36. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

37. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

38. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

39. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/672) 

40. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

41. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

42. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 
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43. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel rejimine 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/678) 

44. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

45. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

46. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

47. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

48. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

49. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

51. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

52. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

54. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

55. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

57. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

58. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

59. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

60. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

63. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 
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65. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

66. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

67. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

68. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

69. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

70. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

71. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

72. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

74. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

75. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

77. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

78. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

79. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

80. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin İrak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

82. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

83. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

84. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 
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86. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

88. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

89. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

90. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

91. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

92. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

94. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

97. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

99. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

100. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

101. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

102. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

103. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

105. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

106. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine ödenek 
konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

107. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
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108. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

109. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

110. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

111. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

112. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

113. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

114. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

115. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

116. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

117. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

118. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

119. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

120. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

121. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

122. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

123. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

124. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

126. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

127. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

128. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
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129. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

130. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

131. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

132. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

133. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

134. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

135. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

136. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

137. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

138. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

139. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

140. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

141. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

142. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

143. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

144. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

145. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

146. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

147. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

148. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

149. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

150. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

151. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
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152. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
153. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
154. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

156. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

157. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

158. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

159. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

160. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

161. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

162. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

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

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

165. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

166. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

167. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

168. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

169. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

170. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

171. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

172. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

173. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

- 2 6 - 10 UNCU BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
174. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
175. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
177. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
178. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
179. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
180. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
181. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/844) 

182. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

183. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

184. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

185. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

186. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

187. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

188. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

189. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

190. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

191. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

192. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

193. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

194. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 
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195. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 

alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
196. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 
197. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 
198. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 

Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

199. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

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

201. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

202. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

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

204. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

205. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

206. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

207. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

208. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/873) 

209. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

210. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

211. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

212. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

213. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

214. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
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215. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
216. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 

ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
217. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
218. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
219. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
220. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
221. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
222. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
223. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
224. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
225. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
226. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
227. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
228. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
229. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/903) 

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

231. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

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

233. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

234. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

235. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

236. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
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237. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
238. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

239. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

240. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

241. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

242. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

243. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

244. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

245. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

246. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

247. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

248. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

249. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

250. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

251. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

252. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

253. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

254. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

255. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 

256. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 
açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

257. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

258. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
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259. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
260. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
261. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
262. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

263. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

264. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

265. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

266. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

267. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

268. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

269. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

270. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

271.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

272. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

273. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

274. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

275. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

276. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

277. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

278. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

279. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

280. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
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281.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
282. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

283. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

284. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

285. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

286. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

287. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

288.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

289. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

290. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

291.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

292. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

293. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

294. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

295. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

296. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

297. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 

298. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/989) 

299. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) 

300. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 

301.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
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302. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

303. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

304. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/995) 

305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

306. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

307. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 

308. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

309. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 

310. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

311.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 
geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 

312. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 
yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 

313.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

314.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 
kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 

315. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 

316.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 

317. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1010) 

318. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 

319.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

320. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1013) 

321. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1014) 

322. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 

323. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1016) 

324. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
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325. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
326. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
327. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
328. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
329. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
330. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
331.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
332. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
333. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
334. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
335. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
336. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
337. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
338. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
339. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
340. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
341. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
342. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
343. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1043) 
344. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
345. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
346. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
347. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
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348. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
349. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
350. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
351.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
352. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
353. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
354. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
355. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
356. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
357. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
358. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
359. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
360. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
361. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
362. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
363. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
365. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
366. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

367. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

368. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

369. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
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370. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
371. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
372. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1074) 
373. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 

kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 
374. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 

sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
375. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 
376. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 
377. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 

çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 
378. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 

kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 
379. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 

gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 
380. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

381.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

382. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

383. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

384. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

385. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

386. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

387. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

388. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

389. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

390. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

391.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
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392. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
393. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

394. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

395. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

396. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

397. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

398. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

399. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

400. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

401.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

403. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

404. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

405. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

406. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

407. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

408. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) 

409. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

410. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 

411. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

412. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

413. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
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414. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
415. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
416. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
417. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
418. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
419. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
420. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
421.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
422. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

423. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

424. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

425. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

426. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) 

427.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

428. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

429. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

430. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

431.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

432. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 

433. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

434. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

435. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 
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436. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
437. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bahkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
438. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
439. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
440. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
441.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bahkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
442. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
443. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
444. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
445. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
446. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
447. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
448. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçları dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 

449. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

450. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

451. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

452. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

453. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

454. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

455. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 
haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

456. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

457. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 
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458. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 
459. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 
460. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
461. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
462. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

463. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

464. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

465. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

466. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

467. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

468. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

469. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

470. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

471.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

472. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

473. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

474. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

475. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

476. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

477. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
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478. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 
479. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
480. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
481. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
482. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
483. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
484. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
485. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
486. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
487. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
488. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
489. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
490. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 
491. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
492. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
493. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
494. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
495. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
496. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
497. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
498. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
499. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
500. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
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501.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
502. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
503. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
504. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
505. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
506. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
507. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 
508. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
509. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1257) 

510. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

511.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

512.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

513.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

514. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

515. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

516.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 
çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

517.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

518. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

519. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

520. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

521.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, gıda denetimi ile ilgili sorunlara ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 
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522. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 
523. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 

kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 
524. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 

önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 
525. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 
526. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 

yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 
527. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1275) 
528. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 

yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
529. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 

alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
530. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 
531.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 

düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

532. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

533. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

534. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

535. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

536. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

537. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

538. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

539. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

540. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

541. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 
iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 

542. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 
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543. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 

istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

544. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

545. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

546. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

547. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFF, farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

548. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda 
çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1298) 

549.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

550. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

551.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

552. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

553. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, TRT'nin özel müzik kuruluşlarıyla 
ilgili başlattığı bir uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

3. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

4. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

5. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

6. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

8. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

9. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

10. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

12. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

13. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

- 45 - 10 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. - Bitlis Milletvekili Edip Satder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 

Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

16. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

21. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

22. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

23. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

24. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801)(S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

25. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

26. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 

- 46 - 10 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

27. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

28. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

29. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 14.7.2004) 

30. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi: 15.7.2004) 

31. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/332) (S. Sayısı : 
654) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

32. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

33. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 
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