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İ Ç İ N D E K İ L E R 
Sayfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 119 
II. - GELEN KÂĞITLAR 122 

III.- YOKLAMA 125 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 126,146 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 126:136 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet Soydan'ın, iskenderun Limanında batan 
Ulla Gemisinin çevreye verdiği zararlara, geminin çıkarılması için yapıl
ması gerekenlere ve Hatay Havaalanının bir an önce açılmasının bölge için 
önemi ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 126:127 

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülke tarımının 
içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 127:133 

3.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, Kızılay Haftası ile 
Kızılayın misyonu ve vizyonuna ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 133:136 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 136:137, 144:146, 

146:149 
1.- Romanya Senato Başkanı Nicolae Vacaroiu'nun davetlisi olarak 

Romanya'ya resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Arınç'ın beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak 
üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/918) 136:137 

2.- (10/16,262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan
lığının, Başkanlık Divanı kararına istinaden, gerektiğinde yurt dışında da 
çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/919) 144:145 

3.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Arnavutluk'a yaptığı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/920) 145 

4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Oman ve Birleşik Arap Emir
liklerine yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/921) 146 

5.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/267), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/329) 146:148 

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 222 Sayılı İlköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/362), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/330) 148:149 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 137:144 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 52 milletvekilinin, hayvancılık 
sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) 137:139 

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 52 milletvekilinin, çimen
to sektöründeki denetimsiz fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 139:141 

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 51 milletvekilinin, içki kaçak
çılığı ve sahte içki imalatının nedenleri, işleyişi ve sonuçlannın araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/317) 142:144 

V.- ÖNERİLER 146 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 146 
1.- Genel Kurulun 8.11.2005 Salı günkü birleşiminde, (10/63, 113, 

138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 956 sıra 
sayılı raporunun görüşmelerinin tamamlanmasından sonra sözlü sorulann 
görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 146 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 150 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir 
Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Er-
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sin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 mil
letvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin, 
Türk sporunda şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/63, 
113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956) 150:168 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 168 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 168:172 
1.- 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) 168 

2 - 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) ve Bayındır
lık ve îskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 168:172 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı il
çelerine bağlayan karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/784) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
Özak'ın cevabı 168:172 

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğ-
muş-Topraktepe yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 168:172 

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı 
Fonunun tasfiye sürecine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/796) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın 
cevabı 168:172 

6 - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluş
larının kullandıkları binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 168:172 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 173:432 
1.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamudaki personel 

sayısına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7319) 173:175 

2.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili 
olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7351) 175:184 

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılında bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlara iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7835) 185:190 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılında verilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7836) 

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılındaki özel gündemli toplantılara ve genel görüşme öner
gelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı 
(7/7837) 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılında verilen Meclis araştırması önergelerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7838) 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılında verilen Meclis soruşturması önergelerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7839) 

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 3 üncü yasama yılın
da kanunlaşan kanun hükmünde kararnamelere ve Danışma Kurulu toplan
tılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı 
(7/7840) 

9.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, bir uzman hakkında 
açılan soruşturmaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in 
cevabı(7/7841) 

10.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, belli tarihler 
arasında yapılmış bazı atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail 
ALPTEKİN'in cevabı (7/7842) 

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir uzman 
hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail 
ALPTEKİN'in cevabı (7/7843) 

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 ün
cü yasama yılında kabul edilen kanunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7844) 

13 - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Kamu Görevlileri Etik 
Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7852) 

14.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, konut kredisi kul
lanımına, 

Taşıt kredisi kullanımına, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım

cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7905, 7906) 
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15.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, kayısı üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Meh
met Mehdi EKER'in cevabı (7/7909) 238:242 

16.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Kamu Görevlileri 
Etik Kurulunun işlemlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/7910) 242:253 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜTün, bir köyün afet kapsamına 
alınmasına ilişkin sorulan ile bir mahallenin afet kapsamına alınmasına ilişkin 
sorulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7918, 
7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 7925, 7926, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 
7933, 7934,7935, 7936, 7937,7938, 7939, 7950, 7951, 7952, 7953,7954) 254:267 

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, 1992 Erzincan 
depreminde konutu yıkılanlardan halen konutu yapılmayanlara ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7923) 268:269 

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, İstanbul-
Edirne otoyolundaki bakım ve onanm çalışmalanna ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7927) 270:274 

20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Batı 
Çevre Yolunun yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7940) 275:276 

21.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, ülkemizdeki yapıların 
depreme dayanıklılığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7941) 277:280 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve 
emekliye aynlan personel sayısına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7942) 281:284 

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, karayollanndaki yapım 
ve bakım çalışmalanna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7943) 284:286 

24.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Horasan-Tuzluca 
Karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7944) 286:287 

25.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Malatya İlindeki 
karayollannın durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7945) 288:290 

26.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, tarihî köprülerin 
korunması için yeni köprü yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7947) 291:293 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, belediyelere 
yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7948) 294:307 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-
Konya Karayolunun Akseki-Güçlüköy mevkiinin asfalt, refüj ve sinyalizas
yon çalışmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7955) 308:310 
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29.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik düzenleyici işlem çalışmalanna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/7959) 311:312 

30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/7960) 313:314 

31.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Devlet Personel Başkan
lığının kadro açığı tespitlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/8002) 315:318 

32.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, devredilen Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/8010) 319:323 

33.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, bir TMSF bürok
ratının Egebank Genel Müdür Yardımcısının avukatlığını yaptığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/8012) 324:327 

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alman ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/8013) 328:341 

35.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, bir hukuk bürosuy
la ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/8014) 342:346 

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda gerçekleşen 
ihracata ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/8015) 347:352 

* Ek cevap 
37.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, komşu ülkelerle 

yapılan dış ticarete, 
Çin ile yapılan dış ticarete, 
- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, tekstil ithalatına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/8018, 

8019,8020) 353:363 
38.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara'daki Roma 

Hamamına yönelik projeye ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/8041) 364:366 

39.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının 
satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8053) 367:368 

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alman ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/8056) 369 

41.- Ankara Milletvekili A. İsmet ÇANAKÇI'nın, tescilli orman alan
larının satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/8068) 370:371 

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, anadolu liseleri 
müdürlerinin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8073) 372:373 
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43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir köy ilköğretim 
okulunun ihtiyaçlanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8074) 374 

44.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Ortaöğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının tercih formunda hatalı bilgilere 
yer verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8075) 375:376 

45.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, ders kitaplannın yazarlanna 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8076) 377:378 

46.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ortaöğretimdeki 
başansız öğrencilerin bir üst sınıfa devam edebilmelerinin sağlanmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8078) 379:380 

47.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders kitaplan ihalelerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8081) 381:386 

48.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, bir öğretmen 
atamasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/8083) 387:388 

49.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, özel bir okul
da okutulduğu iddia edilen bir kitaba ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8084) 389 

50.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, bir öğretmenlik branşına 
müracaatta yaşanan soruna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8088) 390 

51.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Talim ve Terbiye 
Kurul Başkanlığına bağlı bir Müdürlüğün kadrolanna ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8089) 391:392 

52.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Kurtuluş Savaşı hak
kındaki bir esere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/8090) 393 

53.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, atıl durumdaki köy 
okullanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8093) 394 

54.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, öğretmenlerin ücret
lerinde iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8094) 395 

55.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, öğretmen atamalanna ve 
sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8095) 396:397 

56.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir ilçe millî eğitim şube 
müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8097) 398:399 

57.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nm, yatılı okullar
daki sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/8105) 399:400 
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Savfa 

58.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Ortaöğretim Kurumlan Seç
me ve Yerleştirme Sınavı tercihlerinde il sınırlamasının kaldırılmasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8106) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlindeki bir ilköğ
retim okulunun tadilat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8107) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/8112) 

61.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara'da kolera ve is
hal vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'm cevabı (7/8118) 

62.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Düzce İlindeki aile 
hekimliği pilot uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAĞ'm cevabı (7/8144) 

63.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alman ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/8151) 

64.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Sabiha Gökçen 
Havaalanının daha etkin kullanılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8181) 

65.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Nahçivan-Aralık-Iğdır-
Kars Demiryolu Projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YIL
DIRIM'ın cevabı (7/8183) 

66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve 
emekliye ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8185) 

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, doğu ekspresi tren sefer
lerinde kaldırılan restoran vagonlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8187) 

68.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, kızının düğün 
davetiyelerinin TBMM'de dağıtım usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8188) 

69.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, ABD yolcularına 
havaalanında uygulanan güvenlik kontrolüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8189) 

70.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, vefat etmiş bir kişi hak
kında yapılan vatandaşlıktan çıkarma işlemine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/8200) 

71.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Bingöl-Karlıova depremiy
le ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/8478) 

- 1 1 8 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 0 : 1 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Erdal Karademir, İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin etkilerine ve 

alınması gereken tedbirlere, 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında tarımsal 

sulamanın eğitimle ilişkisi hakkında, 
İstanbul Milletvekili Recep Koral, Bayrampaşa Belediyesinin Balkan ülkelerine yönelik olarak 

"Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla hazırlattığı kültür ve tanıtım etkinliklerine ilişkin, 
Gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ve 

Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, sosyal hizmetler kurumlarındaki olumsuzlukların araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/314) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 
26 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin, Türk 
sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüş
meleri (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956), ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 ün
cü sırasında yer alan 1004 sıra sayılı anayasa değişiklik teklifinin bu kısmın 30 uncu sırasına alın
masına, bugünkü birleşimde 31 inci sıraya kadar olan tasan ve tekliflerin görüşmelerinin tamam
lanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildi. 

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 alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

4 üncü sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu (1/1070) (S. Sayısı: 999) ile, 

2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslannın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında (1/950) (S. Sayısı: 920), 

5 inci sırasına alınan, Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/955) 
(S. Sayısı: 914), 

6 ncı sırasına alınan, Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da (1/988) (S. Sayısı: 922), 

21 inci sırasına alman, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onanmı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/936) (S. Sayısı: 824), 
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22 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/945) (S. Sayısı: 825), 

23 üncü sırasına alınan, Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/922) (S. Sayısı: 843), 

24 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/939) 
(S. Sayısı: 845), 

25 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cum
huriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna 
(EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
(1/944) (S. Sayısı: 846), 

26 ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakan
lığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/964) 
(S. Sayısı: 847), 

27 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/970) (S. Sayısı: 853), 

28 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İktisadî Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/986) (S. Sayısı: 857), 

29 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Askerî Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair (1/885) (S. Sayısı: 860), 

Kanun Taşanlarının; 
Görüşmeleri, 
3 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 

Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmelerine devam olunarak, 15 inci maddesine kadar kabul 
edildi; birleşime verilen aradan sonra, 

İlgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
Ertelendi. 
7 nci sırasına alınan, Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının 

Onaylanmasının (1/863) (S. Sayısı: 797), 
8 inci sırasına alınan, Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İliş

kin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının (1/919) (S. Sayısı: 798), 
9 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 

Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/859) (S. Sayısı: 806), 
10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasın

da Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/867) (S. Sayısı: 807) 
11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 

Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/868) (S. Sayısı: 808), 
12 nci sırasına alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/869) (S. Sayısı: 809), 
13 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/870) (S. Sayısı: 810), 
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14 üncü sırasına alınan, A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İliş
kin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İş
birliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst 
Kurulu Kararının Onaylanmasının (1/889) (S. Sayısı: 811), 

15 inci sırasına alınan, Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak 
Protokolün Onaylanmasının (1/904) (S. Sayısı: 812), 

16 ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/908) (S. Sayısı: 813), 

17 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova 
Geçici Özyönetim Kurumlan (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleş
miş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının (1/938) (S. Sayısı: 814) 

18 inci sırasına alınan, Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği 
Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim 
Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının (1/953) (S. Sayısı: 815), 

19 uncu sırasına alınan, Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın (1/894) (S. Sayısı: 820), 

20 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devlet
leri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 
2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının (1/928) (S. Sayısı: 823), 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalanndan 
sonra; 

30 uncu sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili 
Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Millet
vekili İrfan Gündüz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/585) (S. Sayısı: 
1004 ve 1004'e 1 inci Ek), ikinci görüşmesi tamamlanarak, yapılan gizli oylamadan sonra; 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, konuşmasın

da, partisine sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 
8 Kasım 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.44'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Yaşar Tüzün 
Kırklareli Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 21 

II.- GELEN KAĞITLAR 
31 Ekim 2005 Pazartesi 

Tasarı 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri 

Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1123) 
(İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2005) 

Teklif 
1.- Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 

ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/609) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.10.2005) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, NATO Parlamenter Asamblesinin Erivan'daki bir 

toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1603) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.10.2005) 

No.: 22 
1 Kasım 2005 Salı 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, ikinci Dünya Savaşında Nazi kamplarına alınan 

ve öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/7236) 

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7239) 

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) 

4.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7282) 

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7283) 

6.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla söz
leşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/7349) 

7.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla 
sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/7353) 
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8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, İmar Bankasının Hazinenin bono 
ihalelerine katılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7366) 

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde 
Bakanlar Kurulu üyelerinin yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7385) 

10.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BOTAŞ'm ihalelerini yürüten komis
yona ve ihale değerlendirmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7411) 

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Karacabey 80 inci Yıl Devlet Hastanesinin sağ
lık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7435) 

12.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıta yapılan zamlara ve vergi indirimine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7439) 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Hafif Raylı Ulaşım Sistemi inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7695) 

14.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Polatlı'daki zirai sulama abonelerinin 
faturalandırma dönemlerine ve fatura bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7696) 

15.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, genel seçimlerde yapılacak düzenlemelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7701) 

16.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, ülkemizdeki araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7704) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İl merkezine bağlı bazı mezraların 
elektrik trafosu ve hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7713) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Ergani İlçesinin Şölen Beldesi 
yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7721) 

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde boşaltılan köylere 
dönen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7734) 

20.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumuna işçi alımına iliş
kin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7777) 

No.: 23 

8 Kasım 2005 Salı 

Tasarılar 
1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 

Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/1124) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.10.2005) 

2.- Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İl
keler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansı ile 
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İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1125) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2005) 

Teklifler 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu ve 136 Milletvekilinin; Lozan Anlaşmasının 
İmzalandığı 24 Temmuz Gününden Başlayan Haftanın "Bağımsızlık Haftası" İlan Edilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/610) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2005) 

2.- İzmir Milletvekili Türkân Miçooğullan ve 48 Milletvekilinin; Orman Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/611) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2005) 

3.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (2/612) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.10.2005) 

4.- Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'ın; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/613) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.10.2005) 

Rapor 
1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/1121) (S. Sayısı: 1014) (Dağıtma tarihi: 8.11.2005) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve 52 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorun

ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27.10.2005) 

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK ve 52 Milletvekilinin, çimento sektöründeki 
denetimsiz fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2005) 

3.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 51 Milletvekilinin, içki kaçakçılığı ve sahte içki 
imalatının nedenleri, işleyişi ve sonuçlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2005) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi 

1.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Antalya-Manavgat İlçesi Titreyengöl mevkiin
deki Sorgun Ormanının golf ve otel alanı ilan edilip edilmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6279) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.05 
8 Kasım 2005 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saym milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Teknik arıza nedeniyle, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.18 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İskenderun Körfezi (Ulla Gemisi) ve Hatay Havaalanıyla ilgili söz isteyen, 

Hatay Milletvekili Mehmet Soydan'a aittir. 
Buyurun Sayın Soydan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Soydan, süreniz 5 dakikadır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Hatay Milletvekili Mehmet Soydan'ın, İskenderun Limanında batan Ulla Gemisinin çevreye 

verdiği zararlara, geminin çıkarılması için yapılması gerekenlere ve Hatay Havaalanının bir an ön
ce açılmasının bölge için önemi ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İskenderun Limanında 
6.9.2004 tarihinde batan Ulla Gemisi, sadece bölgemizin konusu olmakla kalmamış, tüm Tür
kiye'de, yazılı ve görsel basında tartışılarak kamuoyuna mal olmuştur. 

Yaklaşık ondört aydır, İskenderun Limanında batmış olan Ulla Gemisinin yükünün çıkarılması 
için, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı büyük çaba göstermiş
lerdir; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2 200 ton atık yükün içerisindeki yaklaşık 3 
kilogramlık krom 6'nın (Cr6) etkisi gereğinden çok fazla abartılmış, İskenderun ve çevresi, bu gemi 
nedeniyle, başta balıkçılar olmak üzere, büyük zarar görmüştür; yazın, insanlar denize girmekten 
korkmuş, balık yemekte tereddüt etmişlerdir. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız, yet
kili kişi ve kuruluşlar, bu konuda defalarca açıklama yapmalarına rağmen, bu konudaki sorumsuz 
açıklamalar halkımızın kafasını karıştırmıştır. Yani, denizdeki bu kirlilik miktarının, denize giril
mesine engel olmayacağı, denizde yaşayan canlılara bir zarar vermeyeceği, dünya standartlarına 
göre burada herhangi bir tehlike olmadığı, defalarca, üniversite raporlarıyla, diğer yetkili kurum ve 
kuruluşların açıklamalarıyla, onların elde ettiği raporlarla açıklanmasına rağmen, bu konuda bölge 
insanında oluşan kafa karışıklığı giderilememiştir. Belki de en önemli sorun olan -psikolojik olarak-
kafa karışıklığını gidermek amacıyla, bu gemideki yükün çıkarılması için büyük çaba gösterilmiş
tir. Başta, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, siyasî partiler, Sayın Valimiz, Kay
makamımız, bizler, bu yükün mutlaka buradan çıkanlması gerektiğini söyledik ve ondört aydır 
büyük çabalar gösterilmesine rağmen, bu yükün tamamı henüz Ulla Gemisinden çıkarılamamıştır. 
Değişik teknik anzalar meydana gelmiştir. Bu yükün İspanya'dan gelmesi nedeniyle tekrar oraya 
gönderilmesi gerektiğinden, bu konuda, Dışişleri Bakanlığımız girişimler yapmış, yükün kabulü 
için gerekli girişimler, çabalar gösterilmiş ve bu konuda, aslında, Türkiye olarak büyük bir uğraş 
verilmiştir. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sonuç?.. Sonuç alındı mı? 
MEHMET SOYDAN (Devamla) - Sonucu almak için konuşuyorum. 
Bütün bu çabalara rağmen, bu çalışma süresi içerisinde meydana gelen teknik aksaklıklara yeni 

çözümler bulmak için yeni formüller geliştirilmesine rağmen, henüz bu -gemideki- yükün bir mik-
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tan Ulla Gemisinde bulunmaktadır. Aslında, bu büyük çabayla, Türkiye'nin başkalarının çöplüğü 
olmadığı gösterilmek istenmiştir; bu da Türkiye için büyük bir kazançtır. Bizler ise, bölgemizde 
bundan olumsuz etkilenen insanları bu sorundan kurtarmak için, belki de insanların kafasındaki Ul-
la'yı çıkarmak için bu yükün mutlaka çıkarılması gerektiğini ifade ettik. Yoksa, burada yapılan 
çalışmalarda elde edilen, burada yapılan analizlerde, burada herhangi bir sorun olmadığını, böl
gemizdeki balıkları herkesin yiyebileceğini buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, 
bu kafalardaki Ulla'nın çıkması için, Çevre ve Orman Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları neticelen
direceğini ve 1 Kasımda yapılan toplantıda da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Soydan, konuşmanızı tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET SOYDAN (Devamla) - ...bu azim ve kararlılığın olduğunu görüyoruz. 
Bir iki cümleyle de Hatay havaalanına değinmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Soydan. 
MEHMET SOYDAN (Devamla) - Hatay havaalanı da, yine bölgemizin konusu olmaktan, 

zaman zaman, ülke gündemine giren konulardan biri olmuştur. Süremin azlığı nedeniyle bunu da 
hemen şöyle ifade etmek istiyorum: İl özel idaresi kaynaklarıyla 48 trilyonu, Hatay havaalanına, biz 
Hataylılar olarak harcadık. Bu havaalanının bitmesi için de, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partisi 
milletvekilleri olarak Sayın Bakanımızla da beraber görüşmelerimiz oldu. Hataylılar olarak biz, 
büyük bir parayı bu havaalanı için harcadık. Hatay, turizm potansiyeliyle, inanç turizmi potan
siyeliyle bu havaalanını çalıştırabilecek ve bu imkândan yararlanması gereken bir ildir diye 
düşünüyoruz. 25 Eylülde de Sayın Başbakanımız bizi bu yükten kurtararak -Ulaştırma Bakanımızın 
da katıldığı Hatay medeniyetler buluşmasında- Sayın Valimiz ve DLH İnşaatı Genel Müdürünün 
imzasıyla Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bundan sonraki süreçte Hatay havaalanının çok 
kısa bir sürede tamamlanarak, ilgili bakanların, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın, Başbakan 
Yardımcımız Abdüllatif Şener'in ve Sayın Başbakanımızın da desteklerini, devamını bekliyoruz. Bu 
konuda katkı veren milletvekili arkadaşlarıma da, Hatay milletvekillerimize de, tüm sivil toplum 
kuruluşlarına da, Hatay Valimize de teşekkür ediyorum. 

Meclisimizi, sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Soydan. 
Gündemdışı ikinci söz, tarımın içinde bulunduğu sorunlar hakkında söz isteyen, Antalya Mil

letvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Ekmekcioğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ülke tarımının içinde bulunduğu sorunlara 

ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker 'in cevabı 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke tarımının 
içinde bulunduğu sorunlar hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Ülke tarımı zor bir süreçten geçmektedir. Türk çiftçisi, köylüsü, hiçbir cumhuriyet hükümeti 
döneminde böylesine zor bir duruma düşürülmemiştir. Bunu, bir ziraat odası üyesi, bir üretici olarak 
söylüyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu iyi bir şekilde gözlemlersek, durumun ne kadar 
kötü olduğunu hep birlikte görürüz. Her bölgenin sorunu farklı gibi görünse de, aslında temelinde 
yatan şey aynı. En önemlisi, fiyatlar bu şekilde düşük olmasına rağmen, doğru dürüst alıcı yok. 
Kısacası, üretici perişan. 
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AKP Hükümetinin görev başında olduğu yıllar, tanm sektörü ve üretici açısından yıkım yılları 
olarak tarihe geçecektir. 2003 yılından bu yana, Türkiye, sattığından daha fazla tanm ürünü ithal 
eder konuma gelmiştir. 2003 yılında tarım sektörü yüzde 2,4 küçülmüştür. 2004 yılında da iyi bir 
gelişim sağlanamamıştır. 2005 yılında sektör, daha vahim ve içler acısı bir durumdadır. Bütün bun
lar tesadüf değildir. Tarımın yapısal sorunlarına yönelik hiçbir kalıcı iyileştirme politikası güdül
mezken, kamunun tarım sektörünü düzenleme görevi neredeyse tümüyle terk edilmiş durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkenin yüzde 40'ı tanmla istihdam edilmektedir; bu 
kadar insanı gözden çıkaramazsınız. Tanmı küçültecekseniz, önce sanayii canlandırmanız gerekir. 
İşsizliği artınrsanız, yoksulluk ve yolsuzluğu da körüklersiniz, kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. 
Üretmeden iç ve dış borçlarımız nasıl ödenecektir? Fabrikalar kapatılarak, tanm öldürülerek bu 
borçlar nasıl ödenecektir; soruyorum sizlere değerli arkadaşlarım. 

Maliyetini kurtararak satılan hiçbir tarım ürünü yok. Ürün fıyatlan düşüyor; ama, bunun yanın
da tanmın girdi fiyatlan sürekli yükseliyor. Bugün, Amerika ve AB ülkelerinde her çiftçi ailesine 
13 500-15 000 dolar arası doğrudan destek sağlanırken, Türk çiftçisi, bu destekleri alan Batı çift
çileri karşısında rekabet gücünü kaybediyor. Her ürün ithal ediliyor. "Onu ekme, bunu dikme; pan
carı az ek, anasonu az üret" diyerek çiftçinin elini kolunu bağladınız. Girdi fiyatları yükselirken 
piyasa fiyatlan düşmektedir. Mazotun litresi, 2004 yılında 1 600 000 lirayken 2005 yılında 2 100 
000 liraya, nitrat gübre 290 000 lirayken 310 000 liraya çıkarılmıştır. Tanmda kullanılan ilaçların 
fiyatları son yıllarda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında artmıştır. İnanın, çiftçi, köylü kan ağlıyor. El
bette, çiftçimiz, bunun hesabını AKP İktidarından soracaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. Lüt
fen, çiftçiyi, köylüyü azarlamayın; yardımına koşun, sorunlannı azaltın. 

Girdi fiyatları bu durumdayken, pamuğun maliyeti 950 000 TL iken, satış fiyatı 750 000 Türk 
Lirası; mısırın maliyeti 220 000 lira olduğu halde, ancak 180 000 liraya alıcı bulabilmektedir. Aynı 
şekilde, muzun maliyet fiyatı 1 200 000 lira iken, satış fiyatı 800 000 liradır. Aynca, limonun satış 
fiyatı 200 000 lira, buğdayın, arpanın satış fiyatı 240 000 - 250 000 liradır. Bununla birlikte, elmanın 
durumu da içler acısıdır. Maliyeti 350 000 lira olan elma piyasada 200 000 liraya alıcı bulamamak
tadır. İşin bir başka boyutu da şudur: Elmanın ülke içindeki tüketimi 250 000 - 300 000 ton arasın
dadır. 2005 yılı elma rekoltesi 3 000 000 tondur. Bu 10 katlık üretimin pazarlanması gerekmektedir. 
Sayın Başbakan ülkeyi pazarlayacağına, üretilen bu malları pazarlasa daha iyi olur diye 
düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ekmekcioğlu, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu satış fiyatlanyla üreticiler maliyetlerini bile karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Üreticiyi 

ürettiğine pişman ettiniz. Durum çok vahimdir. Bu insanlar ne yiyecekler, ne içeceklerdir?! Sıkın
tıları gerçekten çok büyüktür. 

Türk çiftçisi peşin vergi veren sayılı meslek gruplannın başında yer almaktadır. Çiftçi sattığı 
ürünün bedelini almadan vergisi peşinen kesilmektedir. Bunun yanı sıra satın aldığı mazotun 
bedelinin yüzde 70'ini vergi olarak ödemektedir. Bu hükümet, maalesef, Türk çiftçisine üvey evlat 
muamelesi yapmakta, ürününe hak ettiği bedeli ödememektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün AB ülkelerinde tanm desteklenirken, bizde kös-
teklenmektedir. AB'de kırsal nüfus yüzde 5, tarım işletmeleri sayısı da 7 000 000 iken, Türkiye'de 
kırsal nüfus yüzde 50, tanm işletmeleri sayısı ise sadece 4 000 000'dur. Aynca, bizde kooperatifleş
me çok az; dolayısıyla, AB'deki kadar etkin bir pazarlama sistemimiz de yok. Tanmımız bu haldey
ken, AB'ye tam üye olabilmek için çok uğraşmamız gerekecektir. 
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AB'ye üyelik sürecinde, Türk çiftçisinin desteklenmesi için AB'den Türkiye'ye kaynak aktanl-
mayacaktır. Diğer tüm AB ülkeleri, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve yeni üye olan 10 ülke ile 
Romanya ve Bulgaristan, AB'nin çeşitli fonlarından faydalanmışlar ve tanm sektörlerini AB'ye en
tegre etmişlerdir. Hiçbir ülkeye dayatılmayan koşullar AB tarafından sadece Türkiye'ye dayatılmış
tır. Ayrıca, AKP Hükümeti, AB'nin tarımla ilgili müktesebatına uyum çalışmalarında yetersiz kal
mış, özellikle son iki yılda kayda değer önemli bir ilerleme sağlayamamıştır. 

Bütün bu değerlendirmelerden şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür: AB'ye üyelik durumun
da, Türk çiftçisi, yeni olanaklar elde edeceği gibi, yeni risklerle karşı karşıya kalacaktır. Eğer, 
hükümet, AB'ye tam üyelik öncesinde tarımda verimliliği düşük ve rekabet gücü zayıf olan ürün
lerle ilgili gerekli önlemleri almazsa, tanm sektörümüz ciddî sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümete buradan sesleniyorum: Müzakere sürecinde 
haklanmızı koruyun, Türk çiftçisinin haklannı koruyun. Türk çiftçisini perişan edenler perişan ol
muşlardır. Şunu unutmayın ki, Türk çiftçisini yakanlar, bu ateşin içinde kendileri de yanmışlardır. 

En iyi şekilde üreteceğiz. Adil şekilde vergilerimizi toplayacağız, hakça paylaşacağız. Ül
kemizin bu darboğazdan çıkabilmesinin tek yolu budur. Burada oturduğum yerden ahkâm kes
miyorum. Bire bir çiftçinin, köylünün yanından geliyorum. İnsanlar ağlıyor, inanın ki, insanlar kan 
ağlıyor. Bunlan yerinde görerek geldim. Lütfen, artık, başınızı kumdan çıkann, gerçekleri görmez
den gelmeyin. Kimseyi kandırmayın, gerçekleri saptırmayın. Sabredin ey Türk çiftçisi ve köylüsü, 
size sahip çıkılacak günler yakındır. Size sahip çıkanlara siz de sahip çıkınız ki, sorunlannız azat
sın. Türk çiftçisini ve köylüsünü bu milletin efendisi yapana dek uğraşımız sürecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlanın. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ekmekcioğlu. 
Gündemdışı konuşmaya, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu'nun gündemdışı yaptığı 
konuşmaya cevap vermek üzere huzurlannızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Parti iktidara geldiği gün, Türk esnafı gibi, Türk 
memuru gibi, Türk sanayicisi gibi, Türk işçisi gibi, Türk işvereni gibi, kısaca, Türkiye'de yaşayan 
bütün sektörler gibi, Türk çiftçisi de çok ağır şartlar altındaydı. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hâlâ öyle Sayın Bakan, hâlâ öyle... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - AK Partinin 

göreve geldiği tarihte Türk çiftçisinin durumunu kavramadan, bilmeden, değerlendirmeden, bugün 
yapılanları değerlendirmek çok anlamlı olmaz. 

Şimdi, bugüne kadar, üç sene içerisinde, Türk çiftçisi için yapılanlan, burada defeatle, AK Par
tinin benden önceki Sayın Tanm Bakanı da, bendeniz de burada tekrar tekrar söyledik. Ama, tabiî, 
muhalefetin icabıdır, muhalif düşüncenin icabıdır, bunu da saygıyla karşılıyoruz; muhalefet çıkacak 
söyleyecek, bunlar yapılmadı. Tabii, o zaman bize de ister istemez bazı konulan tekrar etmek 
düşüyor ve bunlar söylendiği sürece, bu haksız isnatlar, haksız suçlamalar yapıldığı sürece, biz de 
bıkmadan usanmadan, AK Partinin Türk tanmı için, Türk çiftçisi için yaptıklannı burada huzur-
lannıza getirecek, burada sizlere sunacağız. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, AK Parti ne yaptı; 58 ve 59 uncu cumhuriyet hükümetlerinin 
programlannda, tanm, öncelikli bir sektör olarak ele alındı. Bu sektörün ayağa kalkması ve istik
rarlı bir gelişme göstermesi için de yoğun bir çalışma başlatıldı. 2003-2005 yıllan, diğer sektörler
de olduğu gibi, tanm sektöründe de, kronikleşmiş, çözülemez duruma gelmiş birçok problemin 
çözümü noktasında önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur. 
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Peki neler yapılmıştır; önce, yüzde 7 500'lük faizlerin kıskacında hacze ve hapse mahkûm ol
muş yüzbinlerce üreticimizi derinden etkileyen, bunları ilgilendiren borçlar yeniden yapılandırılmış 
ve bunların büyük bir kısmı silinmiştir. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Borçların faizi silinmiş. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -2,7 katrilyon TL 

tutarındaki çiftçi borçlarının 1,5 katrilyonu tamamen silinmiş, geri kalan 1,2 katrilyonluk kısmı da 
ödenebilecek hale getirilmiştir ve bundan tam 1 000 000 çiftçimiz istifade etmiştir. 

Yine, buna paralel olarak, düşük faizli kredi desteği verilmiştir çiftçilerimize. Bu uygulamay
la, üreticilerimize, piyasada uygulanan cari faiz oranlarından yüzde 25 ile yüzde 60 arasında in
dirimli kredi faiz imkânı sunulmuştur. Yüzde 70'lerden, 75'lerden devraldığımız faiz oranları, bugün 
itibariyle, konularına göre, yüzde 8 ilâ yüzde 15 aralığına çekilmiştir. 

Yine, bu uygulamayla birlikte, 2002 yılı sonunda Ziraat Bankası tarafından üreticiye verilen 
krediler 227 trilyon TL iken, 2004 yılında 6 kat artırılmış ve 1,3 katrilyon TL'ye çıkarılmıştır. 2005 
yılı eylül ayı itibariyle 589 000 üreticimize yaklaşık 2,5 katrilyon TL kredi kullandırılmıştır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlar çok önemli göstergeler; Türk çiftçisi hangi noktadan dev
ralındı ve nereye getirildi, bunlardan sadece iki tane örnektir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, dünya ülkeleriyle çeşitli mukayeseler yapmak mümkündür. Az ön
ce Sayın Ekmekcioğlu da birtakım mukayeseler yaptı; Avrupa Birliğinden, Amerika Birleşik Dev
letlerinden, oralardaki üreticilerden, çiftçilerden bahsetti. Doğrudur, Avrupa Birliğinde 100 kişinin, 
çalışan 100 insanın 5-6'sı tarımda çalışıyor. Destekler, destek yükü... Toplumda diğer sektörlerde 
çalışan ve ortalama 25 000 dolar civarında yıllık gelire sahip kesimin, yüzde 96'lık kesimin yük
lendiği, ödediği bir destek söz konusudur burada. Şimdi, burada, nüfusunun yüzde 40'ı tarımda 
çalışan ve ortalama geliri... Ortalama geliri çok şükür şu anda 5 000 doları aştı, biz devraldığımız
da 2 000 dolardı. Yani, yüzde 40'ı tarımda çalışan bir ülkenin diğer sektör çalışanlarındaki yükü ile 
Avrupa Birliğinde çalışanların yükü tabiî ki, aynı olmayacaktır; yani, mukayeseleri yaparken, biraz 
vicdan ölçüsüyle yapmak gerekiyor. Biz, bu şartlar altında bile, bir yandan millî gelirimizi artırdık, 
bir yandan da çiftçimizin daha rahat nefes alabilmesi için, üretime dönebilmesi için imkânlar sun
duk, destekler sunduk, sıkıntılarını imkânlar ölçüsünde giderdik, gideriyoruz ve bundan sonra da 
gidereceğiz; çünkü, bu çiftçi bizim çiftçimizdir, bu çiftçi hepimizin çiftçisidir, Türk Milletinin ev
latlarıdır bunlar ve hepimizin görevi bunlara destek olmak, bunlara yardımcı olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, girdi fiyatlarının pahalılığından bahsediyoruz, doğrudur. Biz dev
raldığımızda, AK Parti iktidara geldiğinde hampetrolün varili 23 dolar idi, bugün 50 dolarlann çok 
üzerlerinde, 60 dolarlarda, 3 katlık bir artış var; ama, biraz önce Sayın Ekmekcioğlu da vurguladı, 
buradaki mazota bunun yansıtılan kısmı, mazot artışına yansıtılan kısmı bu oranda olmadı. 1 300 
000 lira 2002 yılının fiyatı, bugün, 2 060 000-2 100 000 aralığında. Bunun da, düşürdüğümüz enf
lasyona nispetle, bu oranın enflasyon üzerinde artış olduğunu bildiğimizden dolayı, biz, bununla il
gili olarak da artış farkını bu sene Türk çiftçisine ödedik; 410 trilyon Türk Lirası mazot desteği 
olarak ödedik. 

Demek ki, burada, artış farkı varsa, enflasyonun üzerinde artış varsa, biz, bunu da, AK Parti 
Hükümeti olarak çiftçimize ödedik, ödüyoruz, bundan sonra da, bu tür konularda destek icap ettiği 
durumda, elbette ki, bu desteği vereceğiz. 

Bir başka konu, şikâyet edilen bir başka konu, girdilerden gübredir. Gübre de, 2003 yılına göre, 
2002 yılında 150 dolar/tondayken amonyağın fiyatı, 2003 yılında 300 dolara çıkmıştır. Uluslararası 
konjonktürün getirdiği bir artıştır bu ve bütün üreli gübreler, üre bazlı gübrelerin tamamı bundan et
kilenmiştir; doğrudur; ama, bu gerçeği göz önünde bulunduran AK Parti Hükümeti, gübredeki artış 
için de Türk çiftçisine artış farkını ödemiştir ve sadece 2005 yılı içerisinde, 273 trilyon Türk Lirası 
gübre desteği ödenmiştir Türk çiftçisine. 
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Değerli arkadaşlarım, bir başka, AK Parti Hükümetinin çiftçilere dönük olarak yaptığı icraat, 
tarımsal girdilerdeki KDV'de indirim sağlanmasıdır. Sertifikalı tohum, fidan, karma yem üretim gir-
dileriyle, sunî tohumlama için dondurulmuş spermalarda ve bununla ilgili hizmetlerde uygulanmak
ta olan KDV oranı, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir AK Parti döneminde. Yüzde 8 olan oranlar 
ise, yüzde l'e düşürülmüştür. Bu şekilde ortaya çıkan 44 trilyon Türk Liralık kaynak, devletin 
kasasına değil, üreticinin cebine girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, az önce saydığım desteklere ilaveten, üretimde önemli bir yekûn teşkil 
eden elektrik enerjisi kullanımı konusunda da hükümetimiz bir dizi uygulamayı hayata geçirmiştir. 
Elektrik borçlanna ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 1995 yılından bu yana üreticimizin anapara ve 
faizleriyle birlikte günümüze kadar ödeyemediği 660 trilyonluk borç hükümetimiz tarafından 
yeniden yapılandırılmış ve ödenebilir bir programa bağlanmıştır. Borçlar, ek bir faiz ödemesi yapıl
maksızın, tarımsal TEFE'ye göre 36 ay taksitlendirilmiştir. Ayrıca, bu uygulamaya ek olarak, Tür
kiye'de daha birçok alanda olduğu gibi, AK Parti iktidarı, bir ilke daha imza atarak, sulama enerjisi 
borçlarım zamanında ödeyen üreticiler için enerji fiyatlarında yüzde 15'lik bir indirim sağlamıştır. 

Üreticilerin birleşip güçlenmesinin önü açılmıştır AK Parti İktidarı döneminde. Tarımsal 
Üretici Birlikleri Yasası uygulamaya konulmuş ve bu sayede, 94 adet tarımsal üretici birliğinin 
kurulması sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, hizmette AK Parti İktidarı farkını ortaya koyduk. Birazdan vereceğim 
rakamlar bu farkı ortaya koymak bakımından örnek teşkil etmektedir. 

Ortaklar mülkiyetindeki kooperatif projelerinde, 1990 ile 1992 yıllan arasında, yani, bizden 
önceki oniki yıllık dönemde 600 projeye 90 trilyon TL kredi kullandırılmışken, 2003-2005 yılların
da, yani AK Parti Hükümeti döneminde, 629 projeye 400 trilyon TL kredi kullandırılmıştır. İşte, 
AK Partinin farkı budur değerli arkadaşlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Hükümet sözcüsü müsünüz, parti sözcüsü müsünüz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ben, AK Parti 

Hükümetinden bahsediyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Cumhuriyet hükümeti... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - AK Parti 

Hükümetinden bahsediyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Ben, size Parlamento nezaketini hatırlattım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Hayvancılık des

tekleri artırılmış ve kapsamı genişletilmiştir. 
Hastalıklardan arî işletme, ana arı ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi konular, ilk defa, 2003 yılın

da destekleme kapsamına alınmıştır. 2003 yılında, hayvancılık destekleri için ayrılan kaynak 135 
trilyon TL iken, 2004 yılında bu rakam 353 trilyon TL'ye, 2005 yılında ise, 622 trilyon TL'ye 
çıkarılmıştır. Bu desteklere, kooperatiflere verdiğimiz destekleri de eklersek, yaklaşık 1 katrilyon 
TL, Türk hayvancılığının hizmetine sunulmuş olmaktadır. 

Yine, hükümetimiz, ülkeye lafla değil, sözle değil, özde hizmet etmiştir. "Kim ne veriyorsa, biz 
beş fazlasını veririz" dönemini geride bırakmıştır. Millet de, bu anlayışı desteklemekte ve takdir et
mektedir. Bu kapsamda, tarımda destekleme stratejisi değiştirilmiştir. 2006-2010 yılları arasında 
uygulanmak üzere bir tanm strateji belgesi hazırlanmıştır. Bu stratejiye göre, tarımsal destekler 
çeşit itibariyle artırılmış ve miktar olarak da artınlmıştır. 2003 yılından 2005 yılına kadar verilen 
desteklerin toplamı 10 milyar YTL'yi, yani, 10 katrilyonu bulmaktadır. Ayrıca, destekler 
üreticimizin ihtiyacı olduğu zamanda ödenmiş, ilk defa bu sene doğrudan gelir desteği öne çekil
miş, her yıl eylül ayında ödenen primler 2005 yılı içerisinde mayıs ayında ödenmeye başlanmış ve 
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haziran ayında tamamlanmıştır. Yeni tarım stratejimizde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, çev
re amaçlı tarım arazilerinin korunması, kırsal kalkınma destekleri, tarım sigortaları desteği, enerji 
desteği gibi yeni destekleme araçları da yürürlüğe konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz ve Yüce Meclisin tas
vibini alan Gıda Kanunu, Bitki Islahçı Haklan Kanunu, Organik Tarım Kanunu, Üretici Birlikleri 
Kanunu, Tarım Sigortaları Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, Mera Kanunu gibi kanunlar Türk çift
çisine hizmet etmek için çıkarılmıştır. Ayrıca, yine, tarım kanunu, tohumculuk kanunu, yem kanunu, 
Tarım Bakanlığının teşkilat ve görevlerine dair kanun, kırsal kalkınma genel müdürlüğü ve ödeme 
kurumu kurulmasına dair kanun, biyogüvenlik kanunu da hükümetimizin Yüce Meclisin gün
demine sunduğu kanunlardır ki, bunlarla da ayrıca Türk çiftçisi güçlenecek, Türk tarımı daha ileri 
bir düzeye gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yine hükümetimiz, Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesindeki 
çalışmalara hız katmış, bu çerçevede 7 alt çalışma grubu vasıtasıyla Avrupa Birliğine entegrasyon 
sürecinde önemli mesafeler katetmiştir. Avrupa Birliğine katılım öncesi malî yardım programı "Kır
sal Kalkınma Bileşeni" çerçevesinde sağlanan desteklerin kullanılabilmesi için, mutlak surette 
gerekli olan tarım ve kırsal kalkınma ödeme kurumunun kurulmasına ilişkin çalışmalar da büyük 
bir süratle yapılmaktadır. Söz konusu ödeme kurumunun kuruluşuna ilişkin kanun taslağı Baş
bakanlığa gönderilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Milletvekilimizin bahsetmiş olduğu elma üreticilerinin sorunlarıy
la ilgili olarak da bir kısa bilgi sunmak istiyorum. Türkiye, dünya elma üretiminde -yıllara göre- 3 
üncü veya 4 üncü sırada bulunmaktadır. Bu sene, içerisinde bulunduğumuz yıl, hava şartlarının uy
gun olması nedeniyle, üretimimizin 2,5 milyon ton civarında olacağı beklenmektedir. 

Ülkemiz, elma üretiminde ilk sıralarda bulunmasına rağmen, ihracat sıralamasında arzu edilen 
noktada değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
Bunun tabiî ki, soğukhava deposu, örgütlenme, pazarlama gibi çeşitli sorunları bulunmaktadır; 

ancak, biz, bunların da önüne geçmek, bu konulardaki üreticilerimizin sorunlarını çözmek gayesiy
le, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, "Köy Bazlı Yatırımların Desteklenmesi Projesi" adı altında, bu 
tür tesislere, bu tür faaliyetlere destek olacak bir projeyi başlatıyoruz. 

Burada, elma üreticilerimizin de faydalanacağı birtakım yatırımlar yapıldığı takdirde, yüzde 50 
oranında hibe yoluyla bu yatırımların karşılanması uygulaması başlayacaktır. Bunu da burada, 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, verimli olan çeşitlere dönük elma üretimi, bunların desteklenmesi, bizim 
Bakanlığımızın çalışmaları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede biz, dekar başına, sertifikalı 
klasik elma fidanına 30 YTL, sertifikalı yarı bodur elma fidanına 100 YTL, sertifikalı bodur fidana 
da 160 YTL destekleme ödemekteyiz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Elma 100 000 liraydı, 100 000 lira; yazın ineklere verdiler el
maları hep!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Antalya İlimizde 
verimde yüzde 30 ilâ 50 artış sağlayan bodur elma üretiminin yaygınlaştırılması için, Elmalı ve 
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Korkuteli İlçelerimizde 15 000 dekar alanda yan bodur, 3 000 dekar alanda tam bodur elma bah
çeleri tesis çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, ihracata ve turizme yönelik çeşitlerin geliştirilmesi için üreticimize 2005 yılında 580 
000 YTL'lik sertifikalı fidan tahsisi planlanmıştır. Yine, Elmalı ilçemizde bulunan Elmisko 
Kooperatifine özel idare tarafından paketleme tesisi kurulması için yardım sağlanmış ve ihalesi 425 
000 YTL ile sonuçlanmıştır. Tesis, önümüzdeki günlerde kurulacaktır. 2006 yılında, bu arz ettiğim 
çalışmalarla birlikte, elma üreticimizin de, Türk çiftçisinin de daha iyi bir duruma geleceğine 
inanıyorum, güveniyorum. 

Ben sözlerimi burada bağlarken, Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Bakan, elma ihracatı?.. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Kızılay Haftası münasebetiyle söz isteyen Burdur Milletvekili Bay

ram Özçelik'e aittir. 
Buyurun Sayın Özçelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, Kızılay Haftası ile Kızılayın misyonu ve vizyonuna 

ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kızılayın misyonu 

ve vizyonu hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeksizin yar
dım etmek arzusundan doğmuştur. 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım 
Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 
Türkiye Kızılay Cemiyeti ve Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. 

1876 Osmanlı-Rus Savaşından 1974 Kıbrıs Banş Harekâtına kadar geçen süre içinde Tür
kiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta 
taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hastabakıcılar 
aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan onbinlerce Mehmetçiğin, dost ve düşman as
kerlerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Birinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da 
görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin 
bakım ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış, hemşirelik eğitimi, 
ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatan
daşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur. 

Kızılay, acaba, afete hazırlık ve müdahale konusunda çağın gerektirdiği standartlara ulaşmış 
mıdır... Türkiye'de, kamunun yeniden yapılandırılması ihtiyacına paralel olacak şekilde yeniden 
yapılanma çalışmasına Kızılay mutlaka girmelidir. Temel hedef, kişilere değil, sisteme bağlı bir 
Kızılay yapılanmasında olmalıdır. Bugüne kadar fınansal yapısı, iş yapma biçimi, hizmet üretme 
şekli, yönetim ve organizasyon yapısıyla bir kapalı kutu olan Kızılayın, kurumsal bu tutumunu sür
dürmesi halinde saygınlığını elde etmesi olası değildir. 

Dünyada, gelişmiş ülkelerde benzer kuruluşların hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılması 
yönündeki çalışmalar tek tek incelenmelidir. 

Yol haritasında hedef şu olmalıdır: Sokaktaki vatandaşın Kızılaya bağış yoluyla verdiği bir bat
taniyenin üzerinde yer alacak bir barkotla, hangi afette, hangi afetzedeye ulaştırıldığı bilgisinin ken
disine iletilmesine kadar varacak ayrıntıdaki bir teknoloji tabanlı çalışmanın Kızılaya kazandırıl
ması gerekir. 
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Çağdaş bir yardım organizasyonunun başarıyla yürütülmesi için iki önemli başlık bulunmak
tadır. Bunlardan ilki, düzenli ve yeterli bir gelir kaynağına sahip olmak, bu gelirlerin kaydını sağ
lıklı ve kamuoyuna açık bir şekilde tutmak; ikincisi ise, afet müdahale sistemini modern bir işleyişe 
kavuşturmaktır. 

Kızılaya gönül vermiş vatandaşların gönüllü bağışlarıyla oluşturulan geniş bir gayrimenkule 
sahip olduğu da bilinmektedir. Kurum, nerede, hangi değerde bir taşınmaza sahip bilgisinden yok
sun, uzak olmamalıdır. 

Kızılay, doğal ya da doğal olmayan yollardan meydana gelmiş afete maruz kalan vatandaşların 
yardımına koşmaktadır. 1999 Marmara depremi sırasında bu görevini yapmakta kimi eksiklikler 
göstermiş ve en büyük eleştiriyi bu noktadan almıştır. 

Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek herhangi bir afete 1 saat, en geç 2 saat 
içinde müdahale edebilen bir Kızılay oluşturulmalıdır. 

Türkiye'nin afet stokunun büyük bölümünün tutulduğu Ankara Etimesgut Merkez Depo, böl
gelere lojistik depo olarak belirlenmeli ve dağıtılmalıdır. 

Afete müdahalede alana ulaşmada yaşanan gecikmeden kaynaklanan olumsuzlukları ortadan 
kaldıracak, bölgedeki insan kaynaklarını geliştirecek, doğru malzeme, araç-gereç ve teçhizatı doğ
ru zamanda, doğru yerde bulundurabilecek olmazsa olmazı kesintisiz bir haberleşme ağına sahip ol
maktır. Bu maksatla, telsizler, uydu telefonları ve yedekleme sistemiyle 24 saat kesintisiz haberleş
me sistemi kurulmalıdır. 

Büyük bir afette en az 200 000-250 000 afetzedeye barınma kapasitesinde ve üç öğünde, yine, 
200 000-250 000 yemek pişirme ve dağıtma ekipman aracının hazır bulundurulması hedef proje olmalıdır. 

Kısaca, hantal bir Kızılay istemiyoruz, Ankara Etimesgut merkez depodan 250 kamyon çöp 
uzaklaştırılmasını görmek ve duymak istemiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özçelik, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Kızılay denilince akıllara gelen, yardımdan sonra, kan hiz

metleridir; güvenli kan hizmetini, çağdaş yöntemlerle, önümüzdeki yıllarda vereceğine inanıyoruz. 
Kızılay ile vatandaşlar arasındaki kan satışını ortadan kaldıracak bir formül mutlaka bulunmalıdır. 
Tüm dünyada, ülkelerin sağlık hizmetlerinde kullanılacak kan ve kan ürünleri temininde ortaya 
çıkan problemler hızla çözüme ulaştırılması gereken bir husustur. Türkiye'de toplanan kan miktarı 
yıllık gereksinimin oldukça altında görülmekte; ülke çapında kan bağışı organizasyonu, ne yazık ki, 
lokal kampanyalarla Kızılay tarafından sağlanmakta; diğer tüm sağlık kurumları, hasta yakınlarını 
kan vermeye zorlamaktadır. Bu durumda da, o hasta için kan ihtiyacı karşılandığı anda donörler kan 
bağışında bulunmadan hemen oradan ayrılmaktadır. Nadir bulunan kan gruplarında ise durum daha 
kötüdür; çünkü, kan bağışında bulunacak donör tedarik edilememektedir. 

Ayrıca, kurumlararası koordinasyon eksikliği, fazla kanın ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerine 
yönlendirilmesini de önlemektedir. Sonuçta, kan simsarlan bu ortamı değerlendirerek kan bağışını 
para karşılığı uygulanan bir sürece sokmaktadır. Sağlık Bakanlığı, ilk defa bu yılki millî eğitim müf
redat programına kan bağışı konusunu aldırarak, bu konunun eğitim kurumlarında işlenmesinin 
önünü açmıştır. 

Kızılayın Endonezya ve Sri Lanka'da yaptıkları çalışmaları ve en son Pakistan'a yerinde ve 
zamanında yapılan insanî yardımları göz doldurmuştur. Vatandaşlarımızın Kızılayımıza güveninin 
en önemli göstergesi, Pakistan'a yapılan yardım kampanyasına katılımın yüksek olmasıdır; bu yar
dımlar 34 000 000 Yeni Türk Lirasına ulaşmıştır. 
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Kızılayın misyon ve vizyonuna uygun temel hizmetleri etkin bir şekilde, yerel düzeyde, yerel 
kaynaklan harekete geçirecek yerine getirebilecekleri kapasiteye ulaşmalannm sağlanması, böyle 
bir sistemin oturtulması gerekmektedir. Unutmayalım, başka Kızılay yok. 

Siz değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özçelik. 
Gündemdışı konuşmaya, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; geçtiğimiz hafta idrak ettiğimiz Kızılay Haftası münasebetiyle, gündemdışı söz alarak, bu sivil 
toplum örgütümüzü Meclis gündemine taşıyan değerli milletvekili arkadaşım, Burdur Millet
vekilimiz Sayın Bayram Özçelik kardeşime teşekkür ediyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Ben de, tüm Kızılay çalışanlannın ve gönüllülerinin Kızılay Haftasını kutluyorum ve Kızılay 
hakkındaki duygu ve düşüncelerimi, bu vesileyle de, sizlere aktarmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu ve kara gün dostu Türkiye 
Kızılay Derneği, kendisine kamusal ayncalıklar tanınmış, mevzuatla önemli görevler üstlenmiş bir 
sivil toplum örgütüdür. Ülkemizin taraf olduğu 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesiyle hukukî statüsü 
garanti altında bulunan Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonunda ülkemizi temsil 
etme yetkisini haiz tek sivil toplum örgütüdür ve hepinizin hatırlayacağı gibi, adını, 1935 yılında, 
bizzat Atatürk'ün koyduğu en eski ve saygın sivil toplum örgütlerimizden birisidir; dolayısıyla, 
sıradan bir sivil toplum örgütü değil. Bir kez daha ifade edeyim ki, bu milletin kara gün dostudur. 
Kızılay, ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaş anında insancıllığın, tarafsız
lığın ve bansın da simgesi olmuştur. Türk Kızılayı kurulduğu günden bugüne insanlık ülküsüne hiz
met eden, tüm toplumu kucaklayan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı bulunan ve dolayısıy
la da, uluslararası niteliği ve tanınmışlığı en fazla olan insanî yardım kuruluşumuzdur. 

Değerli milletvekilleri, Türk Kızılayı sadece Türkiye içinde değil, başta Irak, Filistin, Endonez
ya, Afganistan ve son olarak da Pakistan'da her türlü afetin ve insanlık dramının yaşandığı bölgeler
de, insancıl hizmetleriyle, insan onurunu korumak ve ıstırabını dindirmek üzere, uluslararası 
arenada haklı bir ün yapmıştır ve bu yolla, Türkiye Halkının ve onu temsil eden Türkiye Cum
huriyeti Devletinin insanî duygulanna da tercüman olmuştur; diğer taraftan da, geçmişte yaşanan 
olumsuzluklann bıraktığı izlerin silinerek, Kızılayın, insanımızın yüreğindeki o ulvî yerini tekrar al
dığını da müşahede ediyoruz. Öyle ki, Türk Kızılayının açmış olduğu Güney Asya depremi ve 
tsunami felaketine ve yine, Pakistan'da yaşanan deprem felaketine ilişkin yardım kampanyalanna 
halkımız yakın ilgi göstermiş ve tarihteki en yüklü yardımı böylece Kızılay toplamıştı. Sadece bir 
örnek bakımından ifade etmek istiyorum, Kızılay tarafından Pakistan depremi nedeniyle başlatılan 
kampanya sonucunda, 8 Kasım 2005 (bugün) saat 10.00 itibariyle 34 000 000 YTL'lik bir bağış top
landığı bilgisi de, aynca, bizleri memnun etmiştir. 

Toplanan yardımlar, öncelikle felaket bölgelerindeki acil yardımlar için kullanılmaktadır. Bu 
çerçevede, öncelikle felaket bölgelerindeki acil yardımlar için kullanılmaktadır. Bu çerçevede ön
celikle felakete maruz insanlara çadır ve gıda yardımı yapılmıştır; aynca, milletimizin o bölgelerde 
sürekli hatırlanmasını sağlayacak kalıcı yatırımlann da hızla planlanıp hayata geçirildiğini de mem
nuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Bu vesileyle, şunu da hatırlatmak isterim ki, kadirşinas halkımız, Kızılayın yanı sıra ülkemiz
de kurulu bulunan diğer saygın sivil toplum örgütleri aracılığıyla da -örneğin, Deniz Feneri gibi- bu 
afet bölgelerine acil ve kalıcı insanî yardımlannı ulaştırmaya devam etmektedir. Halkımıza bu asil 
davranışından dolayı da huzurlannızda minnet ve şükran duygulanmı sunuyorum. 
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Türk Kızılayının gittikçe artan uluslararası yardım faaliyetleri, aynı zamanda bu sivil toplum 
örgütümüzün kurumsal kapasitesini geliştirmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede Kızılay 
yönetiminin, bu büyük yapının daha etkin, verimli ve hızlı çalışabilmesi için, yeniden yapılandırma 
çalışmalarını hızla devam ettirdiğini de memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çalışmaların 
sonucunda Türk Kızılayının halkımıza ve uluslararası topluluğa sunacağı hizmetlerin hız ve 
kalitesinin daha da artacağı açıktır. Bu gelişme, ülkemiz insanının Kızılaya olan güvenini pekiş
tireceği gibi, uluslararası saygınlığını da artıracaktır. 

Bu arada, Türk Kızılayından şu beklentilerimizi de ifade etmeden geçemeyeceğim. Kızılayın 
tüm bu fonksiyonlarına rağmen diğer ülkelerde aynı amaçla kurulu bulunan sivil toplum örgütleriy
le karşılaştırıldığında neredeyse en az gönüllüsü olan bir yapıya sahip olduğunu müşahede ediyoruz. 
Halbuki, özellikle bu tür sivil toplum örgütlerinin etkinliği ve saygınlığı, gönüllü sayıları ve bağış-
çılanyla ölçülmektedir. Kızılay, bunun için, gönüllülerinin ve bağışçılarının sayısını milyonlu 
rakamlarla ifade edilebilecek seviyeye çıkarmak için daha açık ve şeffaf bir sistem arayışını devam 
ettirmelidir. Bu konuda gayret gösteriyor, daha da gayret göstermesi gerekmektedir. Bunu gerçek
leştirmenin yolu, Kızılaya olan güveni en üst seviyeye çıkarmaktan geçmektedir. Bu konuda da 
yönetimin büyük gayret içerisinde olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. 

Esasen, bize göre, Kızılay, yardımların nihaî hedefi değil, yardımların hak sahiplerine ulaştırıl
masında etkin bir araç olmalıdır. Bir başka deyişle, Kızılay, ortaya koyduğu yeni organizasyonlarla 
bir yandan halkın hayır duygularını harekete geçirirken, diğer yandan da bunları hak edenlere ulaş-
tırabilmelidir. Bu konuda herkesin de üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, yine, Türkiye'de yıllık olarak ihtiyaç duyulan 2,5 milyon 
ünite kandan yalnızca 400 000 adedinin Kızılayın bağışları yoluyla karşılandığını biliyoruz. Bu 
konuda da, Kızılay tarafından, çağdaş örneklerinde olduğu gibi, kan bilgi yönetim sistemi çalışması 
hızla tamamlanmalı, ihtiyaç duyulan kanların bağışçılardan sağlanması konusundaki yapısal eksik
likler giderilmeli ve yine ülke genelinde bölgesel kan merkezleri oluşturulmalıdır. Bu çalışmaların, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülmesi de büyük önem arz 
etmektedir. 

Tabiî afetlerin ve savaşların yaralarını sarmada uluslararası saygınlık kazanmış ve büyük başarı 
göstermiş fedakâr Türk Kızılay Teşkilatının diğer görevlerini de aynı basan ve fedakârlıkla yürüt
menin gayreti içerisinde olduğunu görmek, Türk Halkını ve devletimizi şüphesiz memnun etmektedir. 

Ben, bu vesileyle, tüm Kızılay çalışanlarının ve gönüllülerinin Kızılay Haftasını tekrar kut
luyor, Kızılay Haftasının bu alanda yeni açılımlar ve gelişmeler sağlamasını diliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 
Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Romanya Senato Başkanı Nicolae Vacaroiu'nun davetlisi olarak Romanya'ya resmî ziyarette 

bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın beraberindeki Parlamento heyetini 
oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/918) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Romanya Senato Başkanı Nicolae 

Vacaroiu'nun davetine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle Romanya'ya resmî ziyarette 
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bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyannca, Genel Kurulun 4.10.2005 tarihindeki 2 nci Birleşiminde 
kabul edilmiştir. 

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyannca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplannca 
bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Mehmet Kerim Yıldız (Ağn) 
Mehmet Ali Bulut (Kahramanmaraş) 
Muharrem Kılıç (Malatya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır; ayn ayrı okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 52 milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hayvancılık, tanmsal faaliyetler içinde katmadeğeri en yüksek olan sektörlerden birisidir ve 

birçok insanımızın geçim kaynağıdır. Yıllarca ertelenmiş başta yapısal sorunları olmak üzere, birik
miş sorunlan vardır. Geçmiş yıllardan bu yana izlenen politikalar sonucunda, hayvancılık sektörü 
bitme aşamasına gelmiştir. 

Hayvancılık sektörünün her yerde tekrarlanan sorunları; 
- Düşük verim, 
- Hastalıklar, 
- Kayıtdışılık (Kaçak hayvancılık), 
- Yem, 
- Besi, 
- Süt hayvancılığı yetersizliği olarak sıralanabilir. 
Son 10-15 yılda, tarım ve hayvancılık sektöründe belirgin bir duraklama, hatta gerileme olmuş, 

hayvansal ürünler ithal edilir duruma gelmiştir. Bu süreç içerisinde, nüfus yüzde 25 artarken, hay
van mevcudu aynı oranda azalmış ve ıslah çalışmalan yetersiz kalmıştır. Aynı dönemde, hayvan 
hastalıklarıyla mücadele mücadelede ilerleme kaydedilmesi gerekirken, sığır vebası gibi bir hastalık 
tekrar ortaya çıkarak önemli kayıplara sebep olmuştur. İthalat nedeniyle, ülkemizde görülmeyen 
hastalıklar hayvancılığı tehdit eder olmuştur. 

Ülkemizde canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalat ve ihracatı, 12 adet gümrük kapısından 
tahaffuzhane ve gümrük veteriner müdürlüklerince veya bazı il müdürlüklerince yapılması gerekir
ken, bu görev yeterince yerine getirilememektedir. Gümrüklerde, gerek eleman yetersizliği gerekse 
altyapıdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, yapılması gereken kontrollerde yetersiz kalınmakta, 
bunun sonucu olarak da, gerek canlı hayvan gerekse kesilmiş et kaçak olarak ülkemize sokularak 
hayvancılık sektörüne çok büyük bir darbe vurulmaktadır. 
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Ülke hayvancılığını geliştirmeyi amaçlayan damızlık, canlı hayvan ve piyasa değerlerini 
düzenleme ve et ihtiyacını gidermeyi amaçlayan kasaplık canlı hayvan ithalatı uzun bir süre devam 
etmesine rağmen amacına ulaşmamıştır. Dışarıdan gelen hayvanların ülkemizde görülmeyen ve 
bulunmayan değişik enfeksiyon etkenlerini taşıyor olmaları nedeniyle ve ülke şartlarına adaptas
yonda yetersizlikten dolayı önceden tahmin edilemeyen boyutlarda kayıplara neden olarak, yetiş
tiricilerin mağduriyetine ve ülke ekonomisinde zarara neden olmuştur. 

Hayvan hastalıkları ve kaçak hayvancılıkla ilgili bütçe artırılmalı ve yerinde kullanılmalıdır. 
Özellikle, sınır bölgelerinde görülen hayvan hareketlerinin kontrol ve denetimleri için gerekli 
yasalar gözden geçirilerek güncelleştirilmeli ve cezaî müeyyidelerin caydırıcı olmasına dikkat 
çekilmelidir. Üreticilerimiz, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm 
bulunmasını beklemekte, emeklerinin karşılığını almak istemektedirler. 

Yukarıda sayılan nedenlerle, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin sorunlarının 
ve çözüm yollarının belirlenmesi için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 17.10.2005 

1.- Ensar Öğüt 
2.- Bülent Baratalı 
3.- Atila Emek 
4.- Emin Koç 
5.- Vahit Çekmez 
6.- Ali Cumhur Yaka 
7.- Necati Uzdil 
8.- Erdal Karademir 
9 - Mehmet Akif Hamzeçebi 

10.- Türkân Miçooğulları 
11.- Mehmet S. Kesimoğlu 
12.- Ufuk Özkan 
13.-Sedat Pekel 
14.- Sedat Uzunbay 
15.- Erol Tınastepe 
16.-Kemal Sağ 
17.- Orhan Eraslan 
18.- Osman Özcan 
19.- Yavuz Altınorak 
20.- Hüseyin Ekmekcioğlu 
21.- Abdulaziz Yazar 
22.- Rasim Çakır 
23.-Hasan Ören 
24.- Muharrem İnce 
25.- Hüseyin Bayındır 
26.- Mehmet Boztaş 
27.- Ali Kemal Deveciler 

(Ardahan) 
(İzmir) 
(Antalya) 
(Yozgat) 
(Mersin) 
(Muğla) 
(Osmaniye) 
(İzmir) 
(Trabzon) 
(İzmir) 
(Kırklareli) 
(Manisa) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(Erzincan) 
(Adana) 
(Niğde) 
(Antalya) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Hatay) 
(Edirne) 
(Manisa) 
(Yalova) 
(Kırşehir) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
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28.- Gürol Ergin 
29.- Kâzım Türkmen 
30.- Canan Arıtman 
31.- Mehmet Ali Ankan 
32.- Mehmet Vedat Yücesan 
33.- Mehmet Mesut Özakcan 
34.- Nejat Gencan 
35.- Harun Akın 
36.- Gökhan Durgun 
37.- Yakup Kepenek 
38.- Mehmet Ziya Yergök 
39.- Mehmet Vedat Melik 
40.- Mevlüt Coşkuner 
41.- Mehmet Küçükaşık 
42.- Mustafa Özyürek 
43.- Uğur Aksöz 
44.- Ali Oksal 
45.- Muharrem Kılıç 
46.- Mehmet Sefa Sirmen 
47.- Oya Araslı 
48.-Sıdıka Sarıbekir 
49.- N. Gaye Erbatur 
50.- Hakkı Ülkü 
51.- Mustafa Gazalcı 
52.- Halil Ünlütepe 
53. Fahrettin Üstün 

(Muğla) 
(Ordu) 
(İzmir) 
(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Aydın) 
(Edirne) 
(Zonguldak) 
(Hatay) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Şanlıurfa) 
(İsparta) 
(Bursa) 
(Mersin) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Malatya) 
(Kocaeli) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Afyonkarahisar) 
(Muğla) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 52 milletvekilinin, çimento sektöründeki denetimsiz 

fiyat oluşumu ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, son aylarda, gayrimenkul piyasalarında artan talebe bağlı olarak inşaat sektöründe 

müthiş bir büyüme gözlenmektedir. Milyonlarca kişiye istihdam imkânı sağlayarak ekonominin 
motoru konumundaki inşaat sektörünün temel girdisi olan çimento sanayiinde yaşanan kontrolsüz 
ve denetimsiz fiyat artışlarına, bölgesel ve ulusal düzeyde oluşan tekelleşmelere karşı alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.- Ahmet Küçük (Çanakkale) 
2.- Vahit Çekmez (Mersin) 
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3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Gökhan Durgun 
Harun Akın 
Mehmet Kartal 
Ali Cumhur Yaka 
Erdal Karademir 
Bülent Baratalı 
Türkân Miçooğulları 
- Mehmet Mesut Özakcan 
- Mehmet Akif Hamzaçebi 
- Mehmet S. Kesimoğlu 
- Atila Emek 
- Ufuk Özkan 
- Sedat Pekel 
- Sedat Uzunbay 
- Erol Tınastepe 
- Kemal Sağ 
- Orhan Eraslan 
- Osman Özcan 
- Yavuz Altınorak 
- Hüseyin Ekmekcioğlu 
- Abdulaziz Yazar 
- Rasim Çakır 
- Şefik Zengin 
- Hasan Ören 
- Mehmet Boztaş 
- Hüseyin Bayındır 
- Muharrem İnce 
- Gürol Ergin 
- Kâzım Türkmen 
- Canan Arıtman 
- Mehmet Ali Ankan 
- Nejat Gencan 
- Emin Koç 
- Necati Uzdil 
- Yakup Kepenek 
- Feridun Ayvazoğlu 
- Mehmet Ziya Yergök 
- Mehmet Vedat Melik 
- Mevlüt Coşkuner 

(Hatay) 
(Zonguldak) 
(Van) 
(Muğla) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Aydın) 
(Trabzon) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(Erzincan) 
(Adana) 
(Niğde) 
(Antalya) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Hatay) 
(Edirne) 
(Mersin) 
(Manisa) 
(Aydın) 
(Kırşehir) 
(Yalova) 
(Muğla) 
(Ordu) 
(İzmir) 
(Eskişehir) 
(Edirne) 
(Yozgat) 
(Osmaniye) 
(Ankara) 
(Çorum) 
(Adana) 
(Şanlıurfa) 
(İsparta) 
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42 - Mehmet Küçükaşık 
43 - Mustafa Özyürek 
44 - Uğur Aksöz 
45 - Ali Oksal 
46 - Muharrem Kılıç 
47 - Mehmet Sefa Sirmen 
48 - Oya Araslı 
49 - Sıdıka Sanbekir 
50 - N. Gaye Erbatur 
51 -Hakkı Ülkü 
52 - Mustafa Gazalcı 
53 - Fahrettin Üstün 
Gerekçe: 

(Bursa) 
(Mersin) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Malatya) 
(Kocaeli) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Muğla) 

Son aylarda gayrimenkul piyasalannda artan talebe bağlı olarak inşaat sektöründe müthiş bir 
büyüme devam etmektedir. Milyonlarca kişiye istihdam imkânı sağlayarak ekonominin motoru 
konumundaki inşaat sektörünün temel girdisi olan çimento sanayiinde kontrolsüz ve denetimsiz 
fiyat artışları ve bölgesel ve ulusal düzeyde oluşan tekelleşmeler sektörün ve tüketicinin önünde 
ciddî sıkıntılar yaratmaya başlamıştır. 

Türkiye, 39 entegre çimento fabrikası ve 18 öğütme tesisiyle Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise 
yedinci büyük çimento üreticisi konumundadır. 

Çimento sanayi sektöründe yeni yapılan özelleştirmelerle birlikte iki grubun bugün için pazar 
payı yaklaşık yüzde 40'lar düzeyine ulaşmıştır. 

1994-2000 yıllan arasındaki ortalama fiyat 40 ABD Dolan/ton olarak ortaya çıkarken 2005 yılı 
çimento fiyatları 75-80 ABD Dolan/ton rakamlarına ulaşmıştır. Bugün piyasada oluşan fiyatlar Av-
rupa'daki birçok ülkedeki fiyatların üzerine çıkmıştır. 

Sektörün fiyat belirleyici firmaları, Rekabet Kurumunun soruşturma raporlarında da tespit edil
diği üzere, rekabeti ihlal ederek fahiş fiyatlar oluşturup tatlı kârlar elde etmektedirler. Rekabet 
Kurumu tarafından; çimento fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri ve çimentoyu yurtiçinde 
daha pahalıya sattıklarından dolayı çimento üreticilerine birçok kez para cezası kesilmiştir. 

Rekabet Kurumunun uyguladığı cezaların, sektörün kendi içerisinde yarattığı tatlı kârların 
yanında hiç de önemli boyutta olmadığından caydıncılığı da kalmamıştır. Ne yazık ki, tekelleşme ve 
fiyat ayarlama oyunlan Rekabet Kurumu raporlanna geçmesine ve defalarca ceza verilmesine rağ
men fiyat artışlan ve diğer sorunlar büyüyerek devam etmektedir. Gelişmeler de göstermiştir ki, ar
tık Rekabet Kurumu tam anlamıyla görevini yapamaz ve çaresiz hale gelmiştir. Bu da, gelişmelerin 
ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinin en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde bugün milyonlarca vatandaşımız, cazip kredilerin teşvikiyle konut sahibi olma yolun
da 5, 10,20 yıllık geleceklerini ve kazançlannı ipotek altına aldırmaktadırlar. Artan talepler karşısın
da gayrimenkul fiyatlannın yükselmesine de en etkili girdilerden olan çimento fiyatlannın fahiş fiyat
lara ulaşması ve bugün tekelleşme, sektörün ve tüketicinin geleceğini tehlikeye düşürmektedir. 

Bu doğrultuda; gayrimenkul sahibi olmayı düşünen tüm vatandaşlanmızı etkileyen ve 
ekonominin motoru konumunda olan inşaat sektörünü direkt olarak ilgilendiren, çimento fıyatlann-
daki kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde oluşan fahiş fiyatlar ve sektördeki tekelleşme sorunlannın 
ivedilikle çözülmesi gereken yasal tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ih
tiyaç bulunmaktadır. 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 51 milletvekilinin, içki kaçakçılığı ve sahte içki imalatının 

nedenleri, işleyişi ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin bütçe gelirlerini artırmak için sigara ve içkideki vergi oranlarını rekor düzeyde ar

tırması ülkemizde kaçakçılığın ve sahteciliğin ciddî boyutta artmasına neden olmuştur. 
Sınır kapılarımızdan tonlarca kaçak içki girdiği bilinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı raporda 2003 yılında 
Türkiye'ye sokulan 17 956 şişe kaçak içki ele geçirildiğini belirtirken, bu rakam 2004 yılında rekor 
düzeyde artarak 61 647 şişeye ulaşmıştır. Şu anda Türkiye'de satılan içkilerin yüzde 70'inin kaçak 
olduğu iddia edilmektedir. Dolaylı vergilerin yüksekliği, sahtecilik ve kaçakçılığı artırdığı gibi, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi ithalde alman KDV, Gümrük Vergisi gibi vergi gelirlerinin de azalması 
sonucunu doğurmaktadır. Emniyetin raporuna göre, içki kaçakçılarının sadece 2004 yılındaki 
kazancı 200 000 000 doları bulmuş, sektör temsilcilerine göre ise, devletin son bir yılda sadece vis
kiden uğradığı vergi kaybı 22 trilyon TL olmuştur. 

Son birbuçuk yıldır içki ithalatçılarıyla hükümet arasında yaşanan Gümrük Vergisi konusun
daki anlaşmazlık ise, içki kaçakçılığını ve sahte içki imalatını daha da artırmıştır. Buna göre, 2004 
Ocak ayında, hükümet, Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanan bir rapor doğrultusunda, içki ithalat
çılarından free shop fiyatlarıyla içpiyasa fiyatlarının aynı olması istenmiş ve vergileri artırmıştır. Bu 
durum firmaların iç piyasaya ithal içki sunmamasıyla sonuçlanmış ve piyasada kaçak içki patlaması 
yaşanmıştır. Eğlence mekânları, oteller ve diğer turizm işletmelerinde son birbuçuk yıldır ciddî 
boyutta içki sıkıntısı yaşanmaktadır. 

Nitekim, geçtiğimiz aylarda bir turizm işletmecisinin yüksek orandaki ÖTV nedeniyle otellerin 
yüzde 90'ının turistlere sahte içki sattığı veya içkinin içerisine farklı katkı maddesi koyup müşteriye 
içirdiği yönündeki açıklamaları meselenin turizm sektörümüze de çok ciddî bir darbe vuracak 
boyutta olduğunu göstermiştir. 

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda içki fiyatlarındaki ÖTV nedeniyle ortaya çıkan pahalılığın bir 
yansıması olarak sahte içki imalatı nedeniyle yüzlerce insanımızın sağlığı tehlikeye girmiş ve ölüm 
vakaları yaşanmıştır. Son günlerde alınan tedbirlere rağmen sahte içki tehdidi tekrar ortaya çıkmıştır. 

Sektör temsilcilerinin, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumunun (TAPDK) görevlilerinin yetersizliği nedeniyle görevini gerektiği gibi yerine 
getiremediğine ve ülkemizdeki kolluk güçlerinin bir güvenlik meselesi olan kaçakçılık ve sahtecilik 
faaliyetlerinden haberdar olduğu yönündeki iddiaları ise meseleyi ülkemiz için daha ciddî bir 
boyuta taşımaktadır. 

Bu nedenlerle, Türkiye'de yapılmakta olan içki kaçakçılığı ve sahte içki imalatının neden
lerinin, işleyiş mekanizmalarının ve devlet adına yarattığı malî kaybın araştırılarak ortadan kaldırıl
masına yönelik çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 21.10.2005 

1.-Hakkı Ülkü (İzmir) 
2.- Erdal Karademir (İzmir) 
3.- Vahit Çekmez (Mersin) 
4.- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
5.- Harun Akın (Zonguldak) 
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6.-
7.-
8.-
9.-
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Türkân Miçooğullan 
Gökhan Durgun 
Bülent Baratalı 
M. Akif Hamzaçebi 
- Mehmet S. Kesimoğlu 
- Atila Emek 
- Ufuk Özkan 
- Sedat Pekel 
- Sedat Uzunbay 
- Erol Tınastepe 
- Orhan Eraslan 
- Osman Özcan 
- Yavuz Altınorak 
- Hüseyin Ekmekcioğlu 
- Abdulaziz Yazar 
- Rasim Çakır 
- Şefik Zengin 
- Hasan Ören 
- Hüseyin Bayındır 
- Muharrem İnce 
- Mehmet Boztaş 
- Ali Kemal Deveciler 
- Gürol Ergin 
- Kâzım Türkmen 
- Canan Arıtman 
- Mehmet Ali Ankan 
- Mehmet Vedat Yücesan 
- Mehmet Mesut Özakcan 
- Nejat Gencan 
- Emin Koç 
- Yakup Kepenek 
- Feridun Ayvazoğlu 
- Mehmet Ziya Yergök 
- Mehmet Kartal 
- Mehmet Küçükaşık 
- Mehmet Vedat Melik 
- Mevlüt Coşkuner 
- Mustafa Özyürek 
- Uğur Aksöz 

(İzmir) 
(Hatay) 
(İzmir) 
(Trabzon) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Manisa) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(Erzincan) 
(Niğde) 
(Antalya) 
(Kırklareli) 
(Antalya) 
(Hatay) 
(Edirne) 
(Mersin) 
(Manisa) 
(Kırşehir) 
(Yalova) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Muğla) 
(Ordu) 
(İzmir) 
(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Aydın) 
(Edirne) 
(Yozgat) 
(Ankara) 
(Çorum) 
(Adana) 
(Van) 
(Bursa) 
(Şanlıurfa) 
(İsparta) 
(Mersin) 
(Adana) 
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45.- Ali Oksal (Mersin) 
46.- Muharrem Kılıç (Malatya) 
47.- Mehmet Sefa Sirmen (Kocaeli) 
48.- Oya Araslı (Ankara) 
49.- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
50.- N. Gaye Erbatur (Adana) 
51.- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
52.- Fahrettin Üstün (Muğla) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Okunan önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun

daki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Başkanlık Divanı 

kararına istinaden, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/919) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahip
lerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nm sorumluluğunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/16, 262) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin 
önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş; ilgili İçtüzük hüküm
lerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağmen, konunun gereği ve özelliği nedeniyle istemin kar
şılanmasına; ancak, gidilecek ülkeler ile gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin 
öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla Genel Kurulun 
onayına sunulmasına, Başkanlık Divanının 27.10.2005 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayısı istenmiştir. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.33 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.46 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yetersayısı 
bulunamamıştı. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- (10/16, 262) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Başkanlık Divanı 

kararına istinaden, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/919) (Devam) 
BAŞKAN - Şimdi, tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için, işarî oylamayı elektronik 

cihazla tekrar ediyoruz. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; tezkere kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup, oylarınıza sunacağım. 
İlk tezkereyi okutuyorum: 
3.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Arnavutluk'a yaptığı resmî ziyarete katılacak mil

letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/920) 
27.10.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, 8 inci Dünya Bektaşi Kongresine katılmak üzere, bir 

heyetle birlikte 20-22 Eylül 2005 tarihleri arasında Amavutluk'a yaptığı resmî ziyarete ekli listede 
adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu 
karannın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 

Mehmet Yılmazcan (Kahramanmaraş) 
Vahdet Sinan Yerlikaya (Tunceli) 
Emin Koç (Yozgat) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci tezkereyi okutuyorum: 
4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Oman ve Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/921) 
28.10.2005 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 26-29 Eylül 2005 tarihlerinde Oman ve Bir

leşik Arap Emirlikleri'ne yaptığım resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 

Şaban Dişli (Sakarya) 
Nazım Ekren (İstanbul) 
Mustafa Eyiceoğlu (Mersin) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Genel Kurulun 8.11.2005 Salı günkü birleşiminde, (10/63, 113, 138, 179, 228) esas 

numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 956 sıra sayılı raporunun görüşmelerinin tamamlan
masından sonra sözlü soruların görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 169 Tarih: 8.11.2005 
Genel Kurulun 8.11.2005 Salı günkü birleşiminde, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İş

ler" kısmında yer alan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
956 sıra sayılı raporunun görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, saat 19.00'a kadar sözlü soruların 
görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
Ömer Abuşoğlu 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş 2 adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; 

ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 

(2/267), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/329) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Mart 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum, Ankara 

İlinde Bahçelievler adıyla bir ilçe kurulmasına dair 2/267 esas numaralı kanun teklifim havale edil
diği komisyonlarda bugüne kadar görüşülemediğinden, teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi 
gereğince doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 29.6.2004 
Dursun Akdemir 

İğdır 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına 3.3.2004 tarihinde sunmuş olduğum; ancak, Başkanlıkça havale edildiği 
komisyonlarda bugüne kadar görüşülmeyen 2/267 esas sayılı Ankara İlinde Bahçelievler Adıyla Bir 
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme 
alınmasıyla ilgili olarak vermiş olduğum önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, 
sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başkent bir ülkenin aynasıdır, bir ülkenin gelişmişliği, uygarlık düzeyi, 
modern çağımıza uygunluğu başkentte yansır. Başkent ülkenin geçmişidir, bugünüdür ve 
geleceğidir. 

Bu çerçeveden bakıldığında, Ankara'nın sorunları, sadece Ankara'da oturanların değil, bütün 
ülkenin sorunu oluyor ve bu ülkenin temsilcileri olarak da, hepimizin sorunu şeklinde karşımıza 
çıkıyor. Sorunları birlikte tespit etmek ve çözüm aramak da bizlerin birinci ve öncelikli görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara, Ulu Önder Atatürk'ün Ankara yaptığı bir şehirdir. Ankara, Tür
kiye Cumhuriyetinin başkenti olmasıyla birlikte ayrı bir anlam ve mana kazanıyor. Ankara denin
ce, uygarlıktan yana, hoşgörüden yana, cumhuriyet ve demokrasiden yana bir kimlik akla geliyor. 
Ankara'nın bu kimliği, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin kimliğiyle özdeştir. İşte bu 
nedenle, Başkent Ankara büyük bir önem taşıyor. Bağımlılığa başkaldırının abidesi olmuştur An
kara. Bağımsızlığımızın ebedî simgesidir Ankara Kenti. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın bütün büyük başkentlerinde, şehirlerin imarını teşkil eden es
ki yapıların yanında yeni uydukentler yapılmakta, yeni gökdelenler inşa edilmektedir. Bu değişim
den Ankara'nın da payını aldığı görülüyor. Bunun bir örneği olarak da, uydukentler Ankara'da da 
gerçekleşiyor, yeni gökdelenler ortaya çıkıyor; ama, ne yazık ki, buna paralel olarak, maalesef, 
sorunlar çözülememektedir. 

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 4 üncü maddesinde nüfusu 5 000 ve üzerinde olan yerleşim 
yerlerinde belediye kurulabileceği belirtilmektedir. 

Ankara'nın incisi olan, ticaret ve yaşamın yoğun bulunduğu Bahçelievler, bütün şartlarıyla il
çe olmayı hak etmiş bir güzel semtidir Ankara'nın. Erzurum'u büyükşehir olarak düşünecek olur
sak, kabul edecek olursak -ki, öyledir- 5 tane merkez ilçesi var. Erzurum kadar büyük olan Bah-
çelievler'in ilçe olmasını herhalde sizler de isteyeceksiniz. 

Bahçelievler, Anıttepe'den başlayıp, Balgat, Konyayolu civan, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesine kadar olan bir bölüm, Beştepe ile Söğütözü bölgesi civan yerleşim yerleri ve Yenimahal
le'ye bağlı 10 000 nüfuslu bir mahalleyi de içine alan, geniş bir alanı kapsar. 

İsterseniz, burada, 24 mahalleden oluşan bu bölgeyi, birkaç örnekle sayabilirim: Bahçelievler 
Mahallesi, Akpmar Mahallesi, Anıttepe Mahallesi, Balgat, Cevizlidere, Çukurambar, Ehlibeyt 
Mahallesi, Emek Mahallesi, Erzurum Mahallesi, Eti Mahallesi, Gökkuşağı, İşçi Blokları, 
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Karakusunlar, Karapınar, Kızılırmak Mahallesi, Mebus Evleri, Mustafa Kemal Mahallesi, Nasuh 
Akar Mahallesi, Oğuz Mahallesi, Ortadoğu Mahallesi, Söğütözü Mahallesi, Yukarı Bahçelievler 
Mahallesi, Yücetepe Mahallesi ve Beştepeler Mahallesi olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, Bahçelievler'in, çağdaş yaşam sun
ması gereken bir bölge olduğunu ifade etmek istiyorum huzurlarınızda. Malumunuz olduğu gibi, 
Bahçelievler, Başkent Ankara'nın yeni ve hızlı gelişen modern bir yerleşim yeridir. Bahçelievler, 
konut, kültür, alışveriş merkezi, sosyal faaliyetlerin yoğun olduğu bir merkez olarak Ankara'nın en 
güzel semtlerinden birisidir. 

Bugün, nüfusu 300 000'e yakın Bahçelievler, nüfus yoğunluğu bakımından da giderek hızla 
büyümektedir. Diğer yandan, Bahçelievler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Toparlayayım efendim. 
Bugün, Bahçelievler muhitinde, imar bakımından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, diğer taraf

tan Yenimahalle Belediyesi, Çankaya, Büyükşehir Belediyesi yetki sahibidir ve dolayısıyla, bu böl
ge de coğrafî olarak bir bütün olduğu halde, Yenimahalle İlçesi ve Çankaya İlçesi tarafından 
bölüşülmektedir. 

Bu nedenle, siz değerli milletvekili arkadaşlarım, 70 000 konuttan oluşan ve 9 000 işyerinin 
bulunduğu Bahçelievler semtinin bir ilçe olarak kanunlaşması konusunda yardımlarınızı esir
gemeyeceksiniz. Bu kanun teklifi bir ihtiyaçtan dolayı verilmiştir. Zaten, geçmiş dönemlerde de il
çe olması için kanun teklifleri verilmiş, kadük haline gelmiştir. Böylece, bu kadük olan tekliflerin 
yanında yeni bir teklifin de kadük olmamasını siz milletvekili arkadaşlarımızdan temenni ediyorum. 

Her türlü popülist düşünceden uzak, samimî duygularla verilen bu kanun teklifinin tarafınız
dan kabul edilmesini arz ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
2 nci önergeyi okutuyorum: 
6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/362), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/362) esas numaralı kanun teklifim 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden, İçtüzüğün 

37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını say
gılarımla arz ederim. 4.5.2005 

Ensar Öğüt 
Ardahan 

BAŞKAN- Sayın Öğüt, konuşacak mısınız? 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Evet. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Öğüt. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun yakacakla ilgili 76 ncı maddesinin (d) fıkrasının değişmesiyle ilgili bir kanun teklifim 
var. Bununla ilgili konuşacağım. 
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Değerli arkadaşlar, 1961'de çıkarılan 222 sayılı Kanunda "köy okullarının yakacağı köy büt
çelerinin yüzde 10'uyla karşılanır" deniliyor. Bu kanunun değişmesi ve il özel idarelerine bütçe 
konulmasıyla, köy okullarının yakacaklarının il özel idareleri tarafından karşılanmasını istiyorum. 
Çünkü, sizler de biliyorsunuz ki, köylerimizde artık bütçe yok. Köylü zaten zor geçiniyor. Zor 
geçinen köylünün okula yakacak yardımı yapması söz konusu değil. O anlamda, bu kanunun değiş
tirilerek, il özel idareleri tarafından köy okullarının yakacaklarının karşılanmasını istiyorum; çün
kü, değerli arkadaşlar, özellikle Doğu Anadoluda -ki, benim bölgem Ardahan'da 237 köy var; 
200'ünde- çocuklar sabahleyin okula giderken koltuğuna tezek alıp tezekle beraber gidiyorlar, 
kalorisi düşük olan tezekle ısınmaya çalışıyorlar. Aslında, tezeği de getirmiştim buraya; ama, bu 
kürsüye yakıştıramadığım için kuliste duruyor tezek. Tezeğin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarım 
varsa, orada görebilir. 

Onun için, şunu söyleyeyim: Kalorisi düşük olan tezekle ısınmaya çalışan çocuğun eğitim gör
mesi, okuması, üniversiteyi kazanması mümkün değil; ben bunu araştırdım. Ardahan dört dönem
dir Türkiye'de sonda, üniversiteye hazırlıkta sonuncu. Bunun gerekçelerinden birisi de, çocuklann 
okullannda iyi okumamasıdır; çünkü, sabahleyin, çocuk, tezeği koltuğunda götürüyor, yarım saat 
okulun sobasını yakmaya uğraşıyor. Okul ısmıncaya kadar çocuklar zaten hasta oluyorlar, çocuk
lann çoğu okula gidemiyorlar. 

Bu nedenle, özellikle Doğu Anadoluda, hatta, İç Anadolunun belli kesimlerinde, büyük anlam
da köy okulları büyük sıkıntı çekiyor. Bu anlamda, bu kanunun değişmesi ve köy okullannı bu 
sıkıntıdan kurtarmamız lazım. 

Değerli arkadaşlar, bakın, artık, tezek de bulamıyoruz. Niçin; üç yıl önce bir inek 1,5 milyar 
liraydı, üç yıl önce bir inek 1,5 milyar liraydı; şu anda bir inek 500 000 000 liraya indi. Yani, bir 
adam geçinebilmek için eskiden 1 inek satıyor 1,5 milyar lira alıyordu, şimdi 3 inek satması lazım. 
Ahırda mal kalmadığı için tezek de bulamayacağız. 

O bakımdan, hem hayvancılığın gelişmesi... Tabiî, konu bu değil; ama, tezeği okullarda yak
tığımız için hayvana ihtiyacımız var. Hayvan da yok olduğu için, kesinlikle, bu kanun kabul 
edilerek, il özel idareleri tarafından okulların yakacak masrafının karşılanması gerekir. 

Bu anlamda, değerli arkadaşlar, eğitime baktığınızda Doğu Anadoluda, güneydoğuda, hatta, İç 
Anadolunun kalkınmamış kırsal bölgelerindeki çocuklann bu sıkıntılar içerisinde okuması ve diğer 
büyük şehirlerdeki çocuklann kolejde kaloriferli, lüks, doğalgazlı ortamda yetişmesi, eğer, o çocuk 
orada yetişemiyorsa, dershaneye gitmesi, dershaneye gidemiyorsa, özel okul tutulması ve sonucun
da Doğu Anadoludaki illerin kalkınmaması ve çocuklanmn cahil kalması, işsiz kalması, yoksul kal
ması çok önem taşımaktadır. 

Şimdi, AK Partideki Grup Başkanvekili arkadaşlanmla da görüştüm, sağ olsunlar, onlar da bu 
kanun teklifimizi kabul edeceklerini söylediler; ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kanun tek
lifimin Yüce Mecliste kabul edilmesini arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet id-

dialannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca kurulmuş bulunan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 956 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 
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VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 
ve 26 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili 
Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin 
Türk Sporunda Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Rapor üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahsı adına ilk söz, Düzce Milletvekili Fahri Çakır'a aittir. 
Buyurun Sayın Çakır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Çakır, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 956 sıra sayılı Türk sporunda 

şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu raporunun geneli üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, son yıllarda artarak devam eden ve spor adına yakışmayan şike, şiddet, rüş
vet ve doping gibi nahoş olaylar, maalesef, meydana gelebilmektedir. Yaşanan bu olaylar, sonuçta, 
spor kamuoyunda ve toplumumuzda ciddî endişelere yol açmıştır. 

Spor, insanın yaşamını düzenleyen ve daha sağlıklı bir toplum amaçlayan, sosyal içeriği birey
sel içerikle bütünleşen önemli bir kavramdır. Böylesine, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, sos
yal açıdan son derece önemli sonuçlar ihtiva eden bir alanda, kimi fanatik davranışlar içerisinde 
olan insanlar nedeniyle, böylesine büyük bir faydanın zarara uğratılması ve bu tür yaklaşımlara 
müsaade edilmesi asla mümkün olmamalıdır. Bu alanda hazırlanan komisyon raporunun hassasiyet
le incelenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi zaruridir. 

Alınacak tedbirler sayesinde iyi örneklerin daha çok önplanda tutulması gerekmektedir. Zaman 
zaman şiddet, kitlesel anlamda, diğer spor dallarına nazaran futbolda daha çok gündeme gelebil
mektedir. Oysa, futbol, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın merak saldığı ve eğitimlerine katıl
dığı oldukça yaygın bir spor dalıdır. 

Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri; görsel ve yazılı medyadaki spor yorumlarının da şiddet 
ve şike ve haksız rekabete ne denli tesir ettiği bir kez daha gözden geçirilerek, yapılacak yasal 
düzenlemede mutlaka dikkate alınmalıdır; çünkü, milyonlarca doların alınıp verildiği, bilhassa fut
bolda bu tür programlarda yapılan eleştirilerin neyi, nasıl etkilediği kamuoyu tarafından iyi bilin
mektedir. Bu yorumların, ayrıca, kulüp yöneticilerinin oluşmasında, federasyon başkan ve 
yöneticilerinin seçilmesinde, kulüp antrenörlerinin görev değişikliklerinde, müsabakalarda görev
lendirilecek hakemler üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yapıp yapmadığı spor kamuoyunca bir 
kere daha masaya yatırılmalıdır; çünkü, şikâyet ettiğimiz olumsuzlukların ortadan kalkması ya da 
en aza indirgenebilmesi için, spor camiasında son derece yönlendirme gücü elinde olan spor yazar
ları ve yorumcularının ağır vebal taşıdığı hepimizin malumudur. 

(x) 956 S. Sayılı Basmayazı 18.10.2005 tarihli 8 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, spor olgusu, dost-düşman, dil, din, milliyet, fakir-zengin ayırımı yapmadan 
tüm insanlan, ülkeleri, toplumlan birbirine yaklaştıran ve dostluklan pekiştiren bir araçtır. Spor 
müsabakalan, tarihten günümüze dostluk, banş ve kardeşlik gibi duygulann her zaman önplanda ol
duğu, banşa hizmet eden önemli organizasyonlardır. 

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası karşılaşmalarda bu anlayışa dikkat edilmesi ve bu an
layışın geliştirilmesi noktasında çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bütün sporculanmızın, iz
leyicilerimizin ve toplumumuzun üzerinde hassasiyetle durması gereken konu budur. 

Sporu bir kazanç aracı, çıkar ve menfaat aracı olarak kullanmak isteyen kişiler ve çevreler 
olabilir. Önemli olan, bu alanda ortaya konulan iyi niyetleri kötüye çevirmeye çalışanlara prim 
verilmemesidir. Bu nedenle, spor, iyi huylu, erdemli ve kişilikli sporcular yetiştirmek, çocuklanmızı 
ve gençliğimizi yarınlara hazırlamak adına hayatî önem arz etmektedir. İnsana yatınmlara ve yann-
lara yatınmlara önem vermek adına, spor, fevkalade önemli bir fonksiyondur. Erdemli toplumlar 
oluşturmak için tarihinden, medeniyetinden, inancından, aslî hasletlerimizden faydalanmak 
durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar, spor kulüplerimiz faaliyetlerini yürütürken bu konulara gereken azamî önemi 
vermeli ve hassas olmalıdırlar. Bu sebeple, tüm spor kulüplerimiz, fair-play ruhuna uygun hareket et
meli ve bütün topluma örnek olmalıdırlar. Sporun, sadece kazanıp kaybetme ya da basan veya 
başarısızlık olarak algılanmaması, yetenekleri ortaya koyma, birlikte olma, ihtiyaçlannı giderme gibi 
olgulan da kapsadığının öğretilmesi son derece önemlidir. Şiddet, fanatikliğin, bağnazlığın ve taham
mülsüzlüğün; rüşvet, rantın, haksız kazancın ve kolaycılığın bir sonucudur; şike ise, çıkar sağlamak 
amacıyla kimi oyuncu, hakem ve spor adamlan tarafından yapıldığı iddia edilen bir yanlışlıktır. 

Bu iddialar üzerine kurulan araştırma komisyonumuz, raporunu tamamlamıştır. Raporda, tüm 
iddialar detaylarıyla ele alınmış, yoğun ve kapsamlı incelemelerin ardından çözüm önerileriyle bir
likte çalışmalar sonuçlandınlmıştır. Bu rapor, sonuçta, yasal düzenlemelerin yapılması, kamuoyun
da bu alanda oluşan beklentilerin giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, spor alanlarının 
fizikî şartlannm iyileştirilmesi, kötü tezahüratın önüne geçilmesi ve güvenlik önlemlerinin küçük 
detaylannın dahi ihmal edilmeksizin bu tedbirlerin alınması, sporun güzel yönlerinin daha çok önp-
lana çıkmasına katkı sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yine, raporda, haksız rekabetin önüne geçilmesi hususunda sorunun 
çözümüne ilişkin tespitlerin olduğunu, bu tespitlerin uygulanmaya konulması suretiyle sorunun 
çözüleceğine yürekten inanmaktayım. Ancak, güvenlik kapsamında, spor müsabakalannda şiddeti 
oluşturan, şiddete sebebiyet veren tüm aktörlerin gerekli envanterlerinin tutulması ve güncellenmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca, spor kulüplerinin yönetim kurullannda adlî, ekonomik ve kamu kurumlanna 
karşı suç işleyen kişilerin görev almalan zorlaştmlmalı ve seçici davranılmalıdır. 

Genel anlamda, sporda şiddetin, rüşvetin, şikenin ve dopingin önüne geçilmesindeki en önem
li faktörün eğitim olduğu da unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, komisyonumuzun yaptığı özverili 
çalışmalan kutluyor ve toplumda açılan bu sosyal yaranın tedavisinde önemli katkılar sağ
layacağına yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, alınan tüm tedbirlerin, yasal önlemlerin başanlı olabilmesi için, kişinin vic
danında ahlakî değerlerin yer etmesi gerekmektedir. Zira, şikenin, rüşvetin, dopingin ve şiddetin 
önüne geçmenin hiç de kolay olmadığını biliyorum; ancak, bu Yüce Meclis çatısı altında görev 
yapan değerli milletvekili arkadaşlanmızın da, son zamanlarda, özellikle, bu şiddete iştirak ettiğini 
üzüntüyle belirtmek istiyorum. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Hayda!.. Ne oldu da?! 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Bir milletvekili arkadaşımızın şeref tribününden pet şişe fırlat

ması... 
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HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sana sövünce sen ne yapacaksın pekâlâ?! 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Diğer bir arkadaşımızın... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sana sövelim o zaman... 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Diğer bir arkadaşımızın "elime geçseydi boğazını sıkardım" 

demesi; diğer bir sayın milletvekili arkadaşımızın "silahımı çekerdim" demesi... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Haa... Onu... 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Bir diğer milletvekili arkadaşımızın... 
BAŞKAN - Sayın Tiryaki, lütfen... Lütfen, Sayın Tiryaki... 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Bir diğer milletvekili arkadaşımızın "ben, bunlarla da yetinmem, 

sahaya inerim..." 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Şov yapıyor!.. 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - "...sille tokatla, bizzat, bu fiili yerine getiririm" demesini, elbet

te ki, hoşgörüyle karşılamamız mümkün değil değerli arkadaşlarım. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Ne demek yani?! İş mi yani?! 
BAŞKAN - Sayın Tiryaki!.. 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Bakınız, biz, milletvekilleri olarak, bu yüce çatının altında, bu tür 

şiddete mâni olma durumunda kendini hisseden, sayan ve toplumun önünde, gerçekten, örnek 
kişiler olması gereken kişiler olarak, bu şiddetin içerisinde yer almamızı kabul etmek mümkün değil 
elbette. 

Değerli arkadaşlar... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Türkiye ligleri şike götürüyor. Türkiye liglerinde 

şike apaçık yapılıyor... 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen... 
FAHRİ ÇAKIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gayemiz, elbette ki, çözüm üretmektir; yoksa, 

şiddete iştirak etmek asla gayemiz değildir ve olmamalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, bu duygularla, Yüce Meclisimizin, spor kulüplerimizin, basınımızın ve 

toplumumuzun, yapılan bu çalışmalara gönülden destek vereceklerine inanıyor; inşallah, şikesiz, 
şiddetin ve haksız rekabetin olmadığı günlerde birlikte olmak ümidiyle, tüm spor kamuoyunu ve 
Yüce Meclisi, sevgi ve saygılarımla bir kere daha selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Şimdi, şahsı adına söz isteyen, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin. 
Buyurun Sayın Ersin. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi 

saygılanmla selamlıyorum; aynca, geçmiş Cumhuriyet Bayramınızı ve Ramazan Bayramınızı da 
yürekten kutluyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Fahri Bey çok sevdiğim bir kardeşimdir; sporda, elbette şeref tribünün
den müdahale edilmesi, kuşkusuz doğru değil; ama, bunun yanında, düğünlerde silah çekmenin de 
yanlış olduğunu söyleseydi, herhalde daha iyi olurdu. 

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Konumuz olsaydı, onu da söylerdim. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, bugün, içinde benim de bulunduğum Mec

lis araştırma komisyonunun, sporda şike, şiddet, rüşvet, haksız rekabet iddialarını araştırma komis
yonunun hazırladığı raporu görüşüyoruz; ancak, komisyon çalışmalanm tamamladıktan sonra, 
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komisyon raporunu Meclis Başkanlığına teslim ettikten sonra öyle olumsuzluklar yaşandı ki, 
esasen, bu konuda, spordaki şiddet, şike ve yaşanan şkandallarla ilgili yeni bir komisyon kurma ih
tiyacı doğuyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türk sporunun iyi yönetildiğini söyleyemeyiz. Bu alanda, Türk 
sporunun ciddî sorunları var. Türk sporunun, yönetim anlayışından kaynaklanan sorunları var ve bu 
alanda disiplinsizlik ve eğitimsizlik, maalesef, almış başını gidiyor ve daha önceki yıllarda hiç 
tanışmadığımız, hiç tanımadığımız, sporla birlikte anılmasından zül duyduğumuz skandal kelimesi, 
skandal anlayışı, maalesef, Türk sporunun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kronolojik bir değer
lendirme yaparsak, örneğin, bir futbolcunun eski kulübüyle yaptığı özel sözleşme nedeniyle; yani, 
o futbolcunun bir başka kulübe transferini önlemeye dönük yapıldığı apaçık ortada olan bir özel 
sözleşme nedeniyle lisansının iptal edilmesi ve iptal edildikten sonra o kararı veren Tahkim 
Kurulunun bazı üyelerinin görevden ayrılması, tehdit edildikleri iddiasıyla görevlerinden istifa et
meleri, daha sonra çeşitli nedenlerle verilen güvencelerle tekrar o göreve gelmiş olmaları, aslında 
sporun can damarı olan futbolu kaos içine sokan bir skandaldir. 

Şimdi, o Tahkim Kurulu üyelerini kimler tehdit etti, kimler ne güvence vererek, onların, istifa 
eden üyelerin tekrar göreve gelmesini sağladı ve bundan sonra bu Tahkim Kurulunun, futbolda 
adalet dağıtan bu kurumun vereceği kararların adaletli olduğuna, adil olduğuna kim inanır?! 
Dolayısıyla, tıpkı Merkez Hakem Kurulunun oluşumuyla ilgili yaşanan kaostan sonra, Tahkim 
Kurulunun da, istifalar, geri dönmelerle ortaya koyduğu bu kaos, kuşkusuz Türk futbolunu sonsuz 
derecede olumsuz etkileyecek ve adalet dağıtan kurumlara olan güven sarsılacaktır. İnanıyorum ki 
ve iddia ediyorum ki, o Tahkim Kurulunun bundan sonra vereceği kararlara kimse saygı göstermez. 

Değerli arkadaşlarım, bir yıl öncesine kadar dünya ve olimpiyat şampiyonalarında, yarış
malarında sporcularımızın, Bayrağımızın ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde esas duruşta saygı bek
leyişi yapanlar, Türkiye'ye esas duruşta saygı duyanlar, saygı göstergesi yapanlar, bugün, o branşlar
da, bütün dünyanın saygıyla ayakta Türkiye'yi selamlamasını sağladığımız o branşlarda, uluslararası 
spor kuruluşlarının, uluslararası spor kamuoyunun Türkiye'yi aforoz etmesi, Türkiye'yi karantinaya 
alması ve Türkiye'yi dışlamasının sorumlusu kim ya da kimler? Şimdi, anlaşıldığı kadarıyla bu 
sorunlar, bu skandallar Türk sporunun dünya genelinde itibar kaybetmesine neden olacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, halterde yaşanan doping skandallan neyin nesidir? Neden bu 
skandallar yaşanıyor ve şunu sormak isterim, bütün dünyanın önünde diz çöktüğü millî haltercimiz, 
dünya ve olimpiyat şampiyonu haltercimiz Halil Mutlu şimdi nerede? Ne yaptınız Halil Mutlu'ya? 
O, bütün dünyanın önünde diz çöktüğü cep herkülü televizyon kameralarının karşısında neden ağ
ladı? Ne yaptınız da ağladı? Süreyya Ayhan nerede, bilen var mı? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu yaşanan doping skandallan ve diğer olumsuzluklarla ilgili, 
sporumuzu yöneten ve yönlendiren kadrolar suçluyu ve sorumluyu bulmuşlar. Suçlu, ödül yönet-
meliğiymiş. Ödül yönetmeliği nedeniyle bu sporcular dopinge yöneliyorlarmış. O ödül yönet
meliğinin sağladığı imkânlardan yararlanmak için sporla bağdaşmayan olumsuzlukların içine 
giriyorlarmış. Yani, tek suçlu ödül yönetmeliği... Eh diyorum ben de, oldu, gözlerim doldu! 

Peki, bu alanda, sporda, gerekli disiplini sağlamayan, eğitimi sağlamayan, yetenekli kadroları 
o görevlere getirmeyenlerin hiç mi suçu yok?! Şimdi, yapılacak olan nedir; birkaç sporcuyu, genç 
sporcuyu cezalandıracaklar ve muhtemelen de spor yaşamını bitirecekler ve ondan sonra her şey 
düzelecek, anlayış bu; ama, maalesef, perde arkasındaki sorumluları eğer tespit edemezsek, o 
sorumluları sorgulamazsak, o zaman bu olumsuzlukların önüne geçmek de mümkün değil. 

Halter, ciddî sorunların yaşandığı bir branş, son günlerde çok ciddî doping skandallarının 
yaşandığı bir branş. Şimdi, soralım Sayın Bakana, halterden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kim; 
nereden getirdiniz onu bu göreve; daha önceki görevi neydi ve halterle ilgili bilgi birikimi nedir?! 
Sanıyorum, bu konuda Sayın Bakan bizi aydınlatır. 
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Yine, geçtiğimiz günlerde basında okudum, bir gazetenin manşetindeydi; dünya ve olimpiyat 
şampiyonu güreşçimiz Hamza Yerlikaya "ben, kızımı spora vermem" diyor, manşette. Şimdi, dün
ya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olan bir millî güreşçimiz, yaşamı sporun içinde geçmiş olan bir 
güreşçimiz, millî güreşçimiz, neden acaba "ben, kızımı spora göndermem" diyor? Sayın Bakan, o 
alanda neler oluyor ki, hayatı sporla geçmiş olan bir ulusal güreşçimiz, millî güreşçimiz "ben, 
kızımı spora vermem" diyor; "bildiklerim var, o yüzden spora vermem" diyor? Peki, şimdi, araştırıl
dı mı bu konu; yani, Hamza Yerlikaya, neden "ben, kızımı spora vermem" diyor; bu konuda bir 
araştırma yapıldı mı, bir çalışma yapıldı mı? Yoksa, üç maymunu mu oynuyoruz; görmedim, duy
madım, bilmiyorum... 

Değerli arkadaşlarım, bu komisyon, kuşkusuz çok ciddî bir görev yaptı, emek verdi; dört ay 
çalıştık hep beraber; ama, komisyon, itiraf etmeliyim ki, bazı konuların üzerine gitmekten, bütün ıs
rarlarımıza rağmen, bazı konuların üzerine gitmekten ısrarla kaçındı. Örneğin, mafya. Futbolda 
mafyanın olduğunu bilmeyen var mı Türkiye'de; herkes, üstelik de komisyona davet ettiğimiz 
konuklarımız, futbolda mafyanın olduğunu, bu mafyanın, zaman zaman tehditlerle, zaman zaman 
ödüllerle şikeye bulaştığını, hatta, şikenin özünde mafyanın olduğunu da söylediler; ama, bütün bu 
ısrarlarımıza rağmen, bu "mafya" sözcüğünü bile komisyon raporuna yazdıramadık. Mafya söz
cüğünün yerine ne geçti; sporla bağdaşmayan müdahale. Nedir bu, sporla bağdaşmayan müdahale, 
Sayın Başkan?! Neden, bütün ısrarlarımıza rağmen, bir mafya sözcüğünü bile bu komisyon 
raporuna geçiremedik?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ersin, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, sonuçta, bir emek verildi ve bir 

rapor ortaya konuldu; ama, söylediğim gibi, Türkiye'deki, sporun içinde olduğu, içinde bulunduğu 
yozlaşmaya neşter vurabilecek saptamalardan ne yazık ki kaçınıldı. İşte, belli başlı özelliği de, bu 
mafya gruplarıdır ve bir diğer neden var; şimdi, belki birçok kimse ya da sporla ilgilenenler çok far
kında değil, belki ilgilenmek işlerine de gelmiyor olabilir; ama, sporda giderek tarikatlaşma da var 
değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla, bir yandan mafya baskısı, diğer yandan tarikat ilişkileri ve diğer 
yandan da yönetim zafiyeti nedeniyle, maalesef, Türk sporu, son dönemlerde çok ciddî sorunlarla 
karşı karşıya geliyor; nitekim, bunun sonucunda da peş peşe başarısızlıklar geliyor. Şimdi, izin 
verirseniz, bu komisyon raporuna tek imzayla verdiğim, benim imzalayıp da verdiğim muhalefet 
şerhinden söz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 2002-2003 sezonu, özellikle o sezonun son maçları, şike iddialarının ay
yuka çıktığı bir dönemdi. Nitekim, o dönemde, benim kentimin takımı olan Altayspor, Diyar
bakır'da yapılan Diyarbakırspor-Elazığspor maçında şike yapıldığına ilişkin itirazda, şikâyette ve 
iddiada bulundu ve bunun karşılığında da, zamanın federasyonu bir şike tahkik kurulu oluşturmuş 
ki, evlere şenlik. Bu şike tahkik kurulu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET ERSİN (Devamla) - Bir cümleyle tamamlıyorum. 
Bu şike tahkik kurulu gidiyor, Diyarbakırsporun Başkanıyla görüşüyor, Elazığsporun Baş

kanıyla görüşüyor ve bir rapor hazırlayıp geliyor. Şimdi, bir şike tahkik kurulu, şike araştırmasını 
böyle mi yapar?! Peki, oradaki hakemlerle, gözlemcilerle, futbolcularla, bunlarla bir görüşme yap
madan, sadece iki kulübün başkanıyla görüşerek bir rapor hazırlaması adil olur mu?! Nitekim, 
komisyona gelen bütün konuklarımız, o maçın şikeli olduğunu söylüyor ve o maçla ilgili Altayın 
yaptığı şikâyetlerin yeterince araştırılmadığı komisyon raporunda da var. 
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Şimdi, yapılması gereken nedir; madem o sezonda Altay'a ciddî bir haksızlık yapıldı, Altay, 
süper ligden bağırtıla bağırtıla düşürüldü, o halde, şimdi, o kulübün uğradığı haksızlığın giderilmesi 
lazım ve bu haksızlığı giderecek olan da bugünkü Federasyondur ya da karar merciinde olan diğer 
kurullardır ve o ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ersin, lütfen... 
Buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Teşekkür edip bağlıyorum. 
Dolayısıyla, Altayın uğradığı haksızlığın bir an önce ve hiçbir bahane aramadan giderilmesi 

lazım. Duyumlarıma göre "yeni delil yok, ele almaya gerek yok" gibi bazı bahaneler ileri sürülüyor-
muş ki, delil, bu Meclis araştırması komisyonunun tutanaklarında var, bu Meclis araştırması komis
yonunun raporunda var, eğer bunlan delil saymıyorsan, o zaman, sen "bu Meclisi tanımıyorum, 
Meclisin komisyonunu tanımıyorum, komisyonun raporunu tanımıyorum demek istiyorsun ki, o 
zaman bunun tartışma zemini farklı olur ve bu tartışmayı da yapanm, hiç çekinmem bu tartışmayı 
da yapanm; ama, hiç bunlara gerek kalmadan, doğrudan doğruya, Altayın uğradığı bu ciddî haksız
lığın, adaletsizliğin giderilmesi lazım. 

Değerli arkadaşlanm, bu açıdan her şeye rağmen rapora verilen emeği takdirle karşılıyorum. 
Rapor, her ne kadar zamansız olduğu, komisyon kurulmasının zamansız olduğu, asıl şimdi komis
yonun kurulması, şu dönemde komisyonun kurulması gerektiği ortaya çıktığı halde; çünkü, yaşanan 
skandallar yeni bir araştırmayı gerekli kılıyor; ama, her şeye rağmen yapılan çalışmayı takdirle kar
şılıyorum ve hepinize en derin saygılanmı sunuyorum; sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ersin. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.34 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.51 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

956 sıra sayılı komisyon raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin; izmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 

26 milletvekilinin; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin; Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 27 milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin Türk 
Sporunda Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, rapor üzerinde Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet 

Ali Şahin konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
Geçtiğimiz ay -18 Ekimde- şu anda görüşmekte olduğumuz komisyon raporu görüşülmeye 

başlanmıştı, ancak, araya hem bayram girdi hem de bazı denetim konuları girdiği için, bu komisyon 
raporuyla ilgili görüşmelerimize bugün kaldığı yerden devam etme imkânı bulduk. Gerek 18 Ekim
deki oturumda söz alan arkadaşlarımız gerekse bugün kişisel olarak görüşlerini bizimle paylaşan ar
kadaşlarımız, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılması suretiy
le gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş olan komisyon raporu üzerinde ayrıntılı 
değerlendirmeler yaptılar. Ben de spordan sorumlu bir bakan arkadaşınız olarak, komisyon raporu 
üzerinde özet bir değerlendirme yapmak, daha sonra da özellikle gruplar adına 18 Ekimde yapılan 
konuşmalarda ve bugün kişisel olarak düşüncelerini söyleyen arkadaşlarımızın eleştirel anlamda 
gündeme getirdiği bazı konularla ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. 

Önce, değerli arkadaşlarım, spor, aktif bir alandır, dinamik bir alandır, sürekli rekabetin yaşan
dığı bir alandır. Zaten rekabet olmasa spor da olmaz. Yarışmacı bir sporun rekabet olmasa meydana 
gelmesi düşünülemez; ancak, takdir edersiniz ki, rekabetin olduğu her yerde zaman zaman rakibini 
veya rakiplerini haksız şekilde devredışı bırakabilmek ve ona karşı avantaj elde edebilmek için bir
takım olumsuzlukları geçmişte yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Sanıyorum, geçmişte de yaşandığı gibi 
gelecekte de buna benzer olumsuzlukları yaşamak durumunda kalacağız. 

Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de sporun güzelliklerinin yanı sıra, 
maalesef, çirkinliklerini de zaman zaman yaşıyoruz ve bundan da hepimiz üzüntü duyuyoruz. İşte, 
bu yılın başında, hem İktidar Partisine mensup arkadaşlarımız hem de muhalefet partisine mensup 
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arkadaşlarımız, araştırma önergeleri vermek suretiyle, spor adına yapılan bazı olumsuzlukların, 
bunlar şike olabilir, rüşvet olabilir, haksız rekabet olabilir, bu iddiaların araştırılmasını ve ortaya 
çıkan duruma göre alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla önergeler verdiler, biz de Hükümet 
olarak ve özellikle spordan sorumlu bakan olarak, bu önergelerin birleştirilerek bir an önce öne 
alınarak görüşülmesine destek verdik ve bu komisyonun kurulmasını ben de canı gönülden destek
ledim; Türkiye Büyük Millet Meclisi böylesine Türkiye'de geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu spor 
alanındaki bu yanlışlıklan ve çirkinlikleri tespit edebilsin, üzerine gidebilsin ve millet adına bir 
fotoğraf çekebilsin diye düşündüm. Hemen memnuniyetle ifade edebilirim ki, komisyon çok değer
li bir çalışma ortaya koydu. Bilemiyorum, tetkik etme imkânını buldunuz mu, şu rapor, âdeta spor 
alanında kitaplaştınlabilecek özgün bir eser olarak, bana göre, ortaya çıktı. Arkadaşlarımız sadece 
spordaki olumsuzlukları ve bununla ilgili önerilerini bu raporda toplamamışlar, geçmişten beri 
değişik spor dallarıyla ilgili ciddî bir değerlendirme yapmışlar. O nedenle, ben, komisyon başkanı 
Sayın İpek'e de ifade ettim, bunu, eğer, bir kitap haline getirebilirseniz, bunu üniversitelerimizin 
beden eğitimi ve spor yüksekokullarına gönderebilirseniz, tüm spor kulüplerimize, federasyonlara 
gönderebilirseniz -ki, biz, federasyonlarımıza bunları dağıttık- çok yararlı olacağı düşüncesini ken
disine de ifade ettim. O da, zaten, böyle bir düşünce içerisinde olduğunu söyledi, bundan da fev
kalade memnun oldum. O nedenle, başta Komisyon Başkanı arkadaşımız olmak üzere, bu komis
yonda görev yapmış olan tüm komisyon üyesi arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum, emeği 
geçen herkese takdirlerimi ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. 

Bu komisyon raporunun 28 sayfası -ki, 237 ile 265 inci sayfalar arasıdır- asıl, bu komisyon 
raporunun üzerinde durulması gereken bölümlerini toplamaktadır içinde; bu da, Türk sporunun 
yeniden yapılandırılmasına yönelik komisyonun çözüm önerileri başlığını taşımaktadır. Komisyon, 
Türk sporunun yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak bazı öneriler ortaya koymaktadır. Ben, bu 
önerileri, son derece değerli öneriler olarak değerlendiriyorum. Bunlardan ilki, Türk sporunda şid
deti önlemeye yönelik çözüm önerileridir. Bununla ilgili medyaya düşen görevler komisyonca or
taya konmuştur raporda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna düşen görevler 
tespit edilmiş ve rapora yazılmıştır, statlarımızın fizikî koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili tespitleri 
ve bu alanda yapılması gerekenlerle ilgili öneriler ortaya konmuştur, güvenlikle ilgili alınması 
gereken tedbirlerle ilgili öneriler açıklanmıştır. Ayrıca, spor eğitimiyle ilgili yapılması gerekenler ve 
kuralların tarafsız uygulanmasıyla ilgili tespit ve öneriler de ayrıca şiddeti önlemeye yönelik çözüm 
önerilerinin içerisinde yer almıştır. Tabiî, bunların ayrıntılarına giremiyorum, girersem 20 dakikalık 
süre çok kısa sürede geçer; ama, raporda bunlar ayrıntılı şekilde yer alıyor. 

Belki de, bu önerilerin içerisinde en dikkati çeken, ikinci alt başlıkta ifade edilen husus olmalı. 
"Türk Sporunda Şike ve Teşvik Primini Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri." Komisyon bu başlık 
altında, bu alt başlık altında, tespitlerinin ışığında bazı öneriler getiriyor. Bunların başında şu 
geliyor: "Olayların tespiti için -yani, spordaki şiddet, şike ve teşvik primi gibi olumsuzlukların ön
lenmesi bakımından olayların tespiti için- özel görevliler istihdam edilmelidir" diyor komisyon. 
Tahkik Kurulunun, sadece şike değil, tüm yozlaşmaya dayalı eylemlerde görevli kılınmasını 
öneriyor. Ayrıca, zamanaşımı süresinin artırılmasını tavsiye ediyor, özellikle altını çizerek. Her id
dianın üstüne de federasyonların resen gitmesini öneriyor. Ayrıca, komisyon, bu bölümde, Türk 
Ceza Kanununun "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" bölümüne "şike" başlığı altında yeni bir suç ih
dasını öneriyor ve "bu suçun da müşterek bahisler yoluyla haksız menfaat elde edilmesini ağırlaş
tırıcı neden olarak koyalım" diye teklif ediyor ve ayrıca, bu komisyon, bir şike olayı meydana gel
diğinde... Futbol Federasyonu bünyesinde o olaydan sonra bir komisyon kuruluyor, tahkik komis
yonu; yani, sürekli görev yapan bir komisyon yok. Şimdi, ilgili arkadaşlarımız, bu raporu yazan ar
kadaşlarımız diyorlar ki: Bu konuda sürekli görev yapacak olan kurul anlamında bir ekip, bir birim 
oluşsun ve üstelik, bu birime Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan ispat kolaylığı sağlayıcı 
düzenlemelerin doğurduğu yetkiler de verilsin. Çünkü, bu tür iddialarla ilgili eğer ispat bakımından 
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elinizde gerekli delilleriniz yoksa, bu delillere ulaşamıyorsanız, iddianın ispatı havada kalacağı için, 
bu olayların üstüne gidilmiyormuş gibi bir izlenim doğuyor. Doğrusu, şimdi bir iki cümleyle ifade 
ettiğim hususu, bir arkadaşınız olarak son derece önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bu raporu 
elime alır almaz tetkik ettim ve federasyon başkanı arkadaşlarımı olağanüstü toplantıya çağırarak, 
bu raporun demin ifade ettiğim öneriler bölümünü çoğaltarak kendilerine verdim. Futbol Federas
yonuna da, zaten komisyon göndermişti, ben bir kez daha gönderdim. 

Dün, Futbol Federasyonundan başka arkadaşımız geldi. Ayrıca Federasyon Başkanıyla da 
görüşmüştüm. Futbol Federasyonundan bahsediyorum. Şimdi onlar, özellikle, bu şike, işte teşvik 
primi gibi konulan sürekli takip edecek, bunlarla ilgili delillere ulaşma bakımından birtakım yet
kilerle donatılmış şekilde oluşturulması gereken bir kurulun kurulması çalışmalarını yaptıklarını 
ifade ettiler ki, ben de kendilerinden bunu isteyecektim. Bu bir yasa değişikliğini de gerektirebilir. 
Türkiye Futbol Federasyonunun yasasına -tabiî ki, genel kurul tarafından seçilmesinin daha doğru 
olacağını düşünüyorum- sürekli görev yapacak ve Ceza Muhakemeleri Kanunundaki yetkilerle de 
donatılmış bir birimin kurulmasında ben de yarar görüyorum. Çünkü, şike tahkik komisyonları 
kuruluyor; ama, delillere ulaşma imkânları yok; bir yerden belge isteseler, bu belgeleri temin etme 
imkânları yok. Dolayısıyla, eğer, bir kurumu veya bir birimi yetkili kılmışsanız, o, yetkisini sonuna 
kadar kullanabilmeli ve o noktadaki tüm iddiaları açıklığa çıkarıcı bir çalışma yapabilmelidir. O 
nedenle, komisyonumuzun bu konudaki önerilerini büyük bir saygıyla karşıladığımı ve Türk 
sporuna hizmet edici öneriler olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, öneriler bölümünde, Türk sporunda haksız rekabeti önlemeye 
yönelik çözüm önerileri var. İşte, yayın hakları ve gelirlerinin dağılımına yönelik önerilerdir. İşte, 
gelirlerin bir kısmının sportif performansa göre dağıtılması gibi, ki, bu sene, biliyorsunuz, naklen 
yayın gelirleriyle ilgili böyle bir uygulamaya da başlandı. 

Şimdi, en önemli konulardan birine geliyorum. Komisyon raporunda Türk sporunda dopingle 
mücadeleye yönelik öneriler de yer almaktadır. Gerek 18 Ekimde burada yapılan görüşmelerde 
gerekse bugün görüşlerini ortaya koyan arkadaşlarımız, doping maddesi kullanımı nedeniyle bazı 
sporcularımızın ve tabiî, bu arada federasyonlarımızın, millî takımlarımızın ve Türkiye'nin bir 
sıkıntı ve sorun yaşadığını ifade ettiler. Bu doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada dopingle mücadele konusunda sistemli bir uygulama, 1999 
yılından sonra, WADA'nın kuruluşuyla, Dünya Antidoping Ajansının kuruluşuyla başladı. Biz, Tür
kiye olarak, 2003 yılında, WADA'nın yetkisini almış, akreditesini almış, akredite olmuş Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde Doping Kontrol Merkezi Laboratuvarını kurduk. Dünyada akredite olmuş 
böyle 33 tane laboratuvar vardır, bunlardan biri de Türkiye'dedir. Niye bunu kurduk; çünkü, 
biliyoruz ki, öteden beri tüm dünyada, maalesef, doping maddesi sporcular tarafından kullanılmak
tadır. Türkiye'de de kullanılmıştır, zaman zaman kullanılmaktadır. Nitekim, bizim kontrollerimizde, 
WADA'nın kontrollerinde de bu ortaya çıkmaktadır. Ancak, şunu hemen ifade edeyim: Bakın, 
önümde bir iki tane sonuç var. 2004 Atina Olimpiyatlarından sonra doping yapan ülkeler ve doping 
yapan sporcu sayılarıyla ilgili bir uluslararası metin var elimde. 2004 Atina Olimpiyatlarından son
ra sadece Amerika'da atletizmde 17 sporcuda doping numunesi çıkmış, Rusya'da 16, Fransa'da 
13 tane. Türkiye'yi bu ülkelerle kıyasladığımızda, dünyada doping maddesi kullanan ülkelerden ilk 
10'un arasında Türkiye yok. Diğer ülkeler, bu konuda, belki bizim kadar dopingle mücadele 
edemiyorlar sonucunu çıkarabiliriz. Örneğin, 2004 yılında Fransa'da 465 sporcunun hepsinde 
doping numunesi çıkmış, 2004 yılında bizde sadece 28 sporcuda doping numunesi çıkmış. Bel
çika'da 247. Bunları çoğaltabiliriz. Demek ki, doping işi tüm ülkelerin, yani, dünya sporunun baş 
belalarından biridir. Onlar da mücadele ediyorlar kuşkusuz; çünkü, uluslararası tüm federasyonlar 
ve özellikle kısa adı WADA olan Antidoping Ajansı, doping kullanımıyla ilgili ciddî bir mücadele 
yapıyor; ama, buna rağmen, işte, doping kullanan sporcular, maalesef, çıkıyor. Bizde de, işte, çıktı. 
Biraz önce Sayın Ersin ifade etti; 3 tane haltercimiz, millî takım kampında, doping numunesi almak 
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için gelen WADA yetkililerine doping numunesi vermedikleri için ve 2'den de fazla sporcu böyle 
bir sorunla karşı karşıya kaldığı için, işte, bu ayın 15'inde Katar'da yapılacak olan Dünya Halter 
Şampiyonasına Türkiye katılamıyor, 3 tane sporcumuz doping numunesi vermekten kaçındığı için. 
Doping almışlar mı almamışlar mı onu da bilmiyoruz. Şu anda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve 
Başbakanlık Teftiş Kurulu ayrıca bu konuyu araştırmakla ilgili çalışmalarını yürütüyor; ama, sonuç 
ne? İşte sonuç: Türkiye, bir dünya şampiyonasına, halter gibi iddialı bir branşta katılamama 
durumuyla karşı karşıya kaldı. 

Zaman zaman, kendi çocuğumuza sigara içme deriz; ama, gider gizli gizli içer. Kendi 
çocuğumuzun sigara içmesini bile önleyemeyiz. Bu, birazcık, tabiî, bireysel bir iş; yani, bir spor
cunun ne zaman doping maddesi alıp almayacağını kontrol etmede başarısız da olabiliyorsunuz; 
çünkü, onun veya antrenörünün kendi aralarındaki bir işlem olarak değerlendirilebilir, tüm spor
cuları 24 saat takip etme imkânına sahip olamıyorsunuz. 

Ancak, komisyon raporunda bu konuyla ilgili şu önerileri çok anlamlı bulduğumu ifade etmek 
istiyorum. Diyor ki: Dopingle mücadelede -komisyonumuz değerli bir çalışma yapmış ve kıymetli 
öneriler ortaya koyuyor- bir defa, sporcularımızın, mutlaka, bu konuda ciddî bir eğitimden geçiril
mesi lazım ve sürekli bir eğitim içerisinde bulundurulması gerekir ve bilgilendirilmesi gerekir; doğ
rudur. Biz de bu çalışmayı zaten yapıyorduk; ama, şimdi, daha ciddî şekilde yapmaya başladık. 

Ayrıca, numune alım sayılarının artırılması gerekir. Şimdi, bizim Hacettepe Üniversitesi bün
yesindeki Doping Kontrol Merkezimiz, bir numune götürüldüğünde tahlil ediyor; yani, sporcuları, 
kamplarda, çalışırken, ani baskınlarla ondan numune alıp kontrol yapma gibi bir işlem yapmıyor 
bizim kontrol merkezimiz. Şimdi, biz, adına "TADA" diyeceğimiz, Türkiye antidoping ajansı diye 
bir ajans kurma çalışmaları içerisindeyiz. Tıpkı Dünya Antidoping Ajansının yaptığı gibi, biz de 
elemanlarımızı, sporcularımıza ani baskınlar yapmak suretiyle, onların numunelerini alarak, doping 
kullanıp kullanmadığını kontrol etmek durumundayız; yani, Dünya Antidoping Ajansının yaptığını, 
Türkiye'de biz yapmalıyız. Bununla ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. 

Aslında, Uluslararası Antidoping Ajansına şunu söyletmek istiyoruz: Türkiye'ye bizim eleman 
göndermemize gerek yok; Türkiye'de öyle bir ekip kuruldu ki, bunu en az bizim kadar ciddî şekil
de yapıyorlar. Bunu dedirtmek zorundayız. 

Ben, demin... İşte, 28 tane çıkmış 2004'te. Hiç çıkmamalı, bizim sporcularımız bu tür maddeler 
kullanmamalı; ama, maalesef, dünyada çok yaygın. Geçmişte çok daha fazla kullanılıyormuş; çün
kü, müsabakalardan sonra, kurayla bir iki tane sporcu alınıp, ondan idrar veya kan örneği alınıyor 
ve diğer sporcular eğer bu kurada çıkmamışsa, bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyordu. Şim
di iş ciddî tutulunca, aslında, sanki daha önce hiç kullanılmıyordu da şimdi doping kullanılıyormuş 
gibi bir izlenim var. Aslında, şimdi, geçmişe nispetle, doping kullanım oranının daha az olduğunu 
ifade edebilirim; çünkü, doping kullanım oranının geçmişe nispetle düştüğünü söyleyebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bütün bunları söylerken, zamanım da bitme noktasına geldi. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Halterden kim sorumlu Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Efendim?.. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Halterden hangi genel müdür yardımcısı sorumlu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tabiî, önerilerin içerisinde, demin de ifade ettiğim gibi, bizim değer
lendirebileceğimiz, Türk sporunun malî problemlerine yönelik çözüm önerileri var, yasadışı bahsi 
önlemeye ve İddaa'nın Türk sporuna olumsuz etkilerini kaldırmaya yönelik çözüm önerilerimiz var, 
spor federasyonları, kulüpler ve medyayla ilgili çözüm önerileri var. Tabiî, bütün bunlarla ilgili, bu 
önerileri, çok ciddî bir şekilde, genel müdürlük olarak, federasyonlar olarak değerlendirmeye al
dığımızı ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Raporun "Öneriler" bölümü, biraz önce de ifade ettiğim gibi, gerçekten, ciddî bir emek ürünüdür; 
arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Tüm federasyonlar olarak, genel müdürlük olarak ve 
Bakanlık olarak, bu önerilerin önemli bir bölümünün hayata geçirilmesi için şu anda çalış
malarımızı başlattık. İleride bu çalışmalarla ilgili hangi noktaya geldiğimizi siz milletvekili ar
kadaşlarımıza da bir vesileyle ifade etme imkânı buluruz. 

Şimdi, ayın 18'inde gruplar adına burada yapılan konuşmalarda, gerek CHP Grubu adına 
konuşan Bursa Milletvekili arkadaşımız Mehmet Küçükaşık gerekse Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Gaydalı, tabiî, raporla ilgili düşüncelerini burada ifade ederken iki hususun üzerin
de özenle durdular. Bunlardan bir tanesi "spora siyaset müdahale ediyor" dediler, ikincisi de "Türk 
sporu bir çöküş yaşıyor" dediler. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bizim Hükümet olarak, benim de Bakan olarak spora müdahale et
me gibi bir amacım olsaydı, gelir gelmez 8 tane federasyonu özerk yapma gibi bir yola girmezdik. 
(AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, biz göreve geldiğimiz ana kadar bir tek federasyon Türkiye'de özerkti, o da Futbol 
Federasyonuydu; 1992 yılında özerk olmuştur. Malî ve idarî özerkliğe sahip olan federasyonların 
gerek federasyon başkanını gerek yöneticilerini genel kurulları seçer, genel kurullar da daha çok kulüp 
delegelerinden oluşur ve böylece, siyasetin oralara etki etme imkânı pek azdır, hatta, hiç yoktur. 

Şimdi, muhalefet şerhi var. Özellikle, Sayın Ersin biraz önce ondan bahsetti, buraya da özenle 
yazmışlar. Diyorlar ki: İşte, siyaset, yani, Sayın Bakan, Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale 
etti. Bu müdahalesini de yasa yaparak ortaya koydu. "Futbol Federasyonu Yasasının 7 ve 18 inci 
maddelerinde değişiklik yapılarak, eski federasyon başkanlarının seçime girmesini engellemiş, 
âdeta kişiye özel yasa çıkarmıştır" diye raporda var, muhalefet şerhinde böyle bir cümle kullanıyor. 

Şimdi, arkadaşlar, 7 nci madde ne? 7 nci maddeyle, başkanın üst üste veya aralıklarla üç dönem 
seçilebileceğiyle ilgili bir değişiklik yaptık, doğru; ama, üst üste üç defa seçilmiş bir futbol federas
yonu başkanı yoktu ki; yani, daha önceki federasyon başkanının seçime girmesini engelleyen bir 
hüküm değildi. 

Ayrıca, biz, bir yüksekokulla ilgili -oraya geleceğim, Ahmet Bey de onu söylüyor- ilk Futbol 
Federasyonu Yasasında, burada değişiklik yapılırken, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız "fut
bol federasyonu başkanında aranacak kriterlerin arasına yüksekokul şartını da koyalım" diye bir 
önerge verdiler. Ben de burada oturuyordum. Başkan bana "katılıyor musun" diye sordu, ben de ay
nen şu kelimeyi kullandım: "Katılamıyorum." Çünkü, dönemin Federasyon Başkanı arkadaşımız 
yüksekokul mezunu değildi. Eğer ben katılıyorum deseydim, o arkadaşımızın federasyon seçim
lerine girmesini engelleyen yasa çıkartmış gibi değerlendirilecektim ve koymadık, hatırlayacak
sınız, zabıtlara bakın. Sonra... Geleceğim şimdi. 

AHMET ERSİN (İzmir) - 2004'te yaptığınız özel uygulamaya ne diyeceksiniz? 
BAŞKAN - Sayın Ersin, lütfen... 
Sayın Bakan, toparlar mısınız lütfen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ah

met Bey, biliyorum. Şimdi, geçtiğimiz yıl, 28 Nisan 2005'te, Futbol Federasyonu Yasasında yeniden 
değişiklik yapılarak, sizin o önergenizi yasaya yansıtmak suretiyle yüksekokul şartını getirdik. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Diğerlerinin eğitim seviyesini de düşürdünüz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Yani, siz, şimdi diyorsunuz ki, Futbol Federasyonu Başkanının önünü kesmek için yüksekokul şar
tını getirdiniz. 
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MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Lütfen yapmayın!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Seçimlerden sonra getirdik, seçimlerden önce böyle bir şart yoktu. Dolayısıyla, gerçekleri doğru 
şekilde ortaya koyalım. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca "18 inci maddede değişiklik yaptınız" diyorsunuz. Sayın Ersin "18 inci maddede 
değişiklik yaptınız" diyorsunuz. Futbol Federasyonunun 18 inci maddesi 1992 yılından beri hiç 
değişmemiştir. Biz de değiştirmedik. Değiştirmediğimiz bir maddeyle ilgili "değişiklik yaptınız" 
diyorsunuz. Ya kanunu doğru okumadınız yahut maddede hata yapıyorsunuz ve dolayısıyla, haksız 
bazı ithamlarda bulunuyorsunuz. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Biz, şimdi, Hükümet olarak ve Bakanlık olarak, sporun sivil bir alan olduğunu düşünerek, 
federasyonlarımızın mümkünse tamamını malî ve idarî özerkliğe kavuşturmak istiyoruz. Bunun 
yolunu açtık. Bununla da kalmıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, lütfen toparlar mısınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)-

Önümüzdeki günlerde önünüze bir yasa tasarısı getireceğiz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
yerine, spor kurumu kanun tasarısını getireceğiz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, biliyorsunuz, 
bana bağlıdır, tüm işlemlerini ben imzalarım, onların faaliyetleri benim talimatımla, benim imzam
la yürür. Eğer spor kurumu kanun tasarısı Meclise gelir, burada kabul edilirse, artık spor kurumu 
kanun tasarısıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de malî ve idarî özerkliğe sahip olacak, hiçbir 
işlemi siyasetçinin önüne gelmeyecek. Bunu geçmişte hiçbir siyasî iktidar ele almamıştır, böyle bir 
şeye cesaret edememiştir. Bu cesareti biz ortaya koyuyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Yeter 
ki, spor siyasetin gerçekten etki alanı dışında kalsın. Şimdi, böyle çalışan, böyle iyi niyetli çalış
malar yapan bir iktidara ve bu iktidarın spordan sorumlu bakanına, efendim, siz sporun içerisine 
siyaseti sonuna kadar soktunuz derseniz, vallahi son derece alınırım ve haksızlık yaptınız derim. 

Şimdi, bir de başarısızlıkla ilgili konuya gelmek istiyorum. Bakın, 2005 yılı, dünyada spor 
yoluyla kendini en iyi tanıtan ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini ortaya koyar. 2005 yılında dünyada 
spor yoluyla kendini en iyi tanıtmış olan ülke Türkiye'dir. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapıl
dı; 200 dünya televizyonu naklen yayınladı, 3,5 milyar insan bunu izledi. İzmir'de Universiade'ı yap
tık birlikte; CHP'li Belediye Başkanıyla birlikte. Olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyondur 
ve son derece başarılı olduk ve kendimize güven geldi. Biz, olimpiyatlar dahil, uluslararası her türlü 
organizasyonu Türkiye'de yapabilecek kadar becerikliyiz, başarılıyız; bu inanç kendimize geldi. 

Bitmedi... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Evet, dünyada en çok seyirci toplayan yarışlardan biri olan Formula 1 yarışlarının Türkiye ayağı İs
tanbul'da yapıldı ve 200'e yakın televizyon da naklen verdi. 

Şimdi, bazı tanıtım firmaları araştırma yapmışlar. Türkiye, mesela, 2005 yılında tanıtım için 
bütçeden 100 000 000 dolar para ayırmış. Sadece Şampiyonlar Ligi, sadece Formula l'le ilgili 
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tanıtımı paraya dökmüş; "5 milyar dolarlıktır bunun bedeli" diyor. Demek ki, ellibeş yıllık tanıtımı, 
biz, bir gecede yapmışız. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dünya Motosiklet Yarışlarını, yine, Formula 1 pistinde yaptık. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Bizim takımlarımızın başarılarını konuşsanız... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım, sporcularımız da, hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl uluslararası müsabakalarda 
başarılı sonuçlar almışlardır. Sadece Universiade'ta... Biz, 13 Universiade'a katıldık, sadece 4 
madalyamız vardı; 1 tane altın, 3 tane gümüş. Sadece İzmir Universiade'ta 27 tane madalya aldık. 
Bu başarı değil mi?! 

Akdeniz Oyunlarında madalya rekoru kırdık. Akdeniz Oyunları tarihinin en fazla madalyasını, 
işte, İspanya'daki Almeria'da aldık, 73 tane madalya aldık; işte, Dünya Serbest ve Grekoromen 
Güreş Şampiyonasında. Biz, son beş altı yıldır dünya şampiyonalarında, maalesef, altın alamıyor
duk. İşte, 2 altınla döndük. Yani, sporda eğer başarısızsınız derseniz, burada da haksızlık yapmış 
olursunuz. 

Kuşkusuz ki, daha başarılı olmak durumundayız; sporcularımızı, gerçekten, daha iyi yetiştir
mek ve bizi dünya sahnesinde daha iyi temsil etmesini sağlamak ve İstiklal Marşımızı çokça dinlet
melerini temin etmek zorundayız; ama, sporda da, spor yoluyla tanıtımda da, sporcularımızın 
başarısında da Türkiye, hem 2003 hem 2004 Hem 2004 hem 2005'te madalya sıralamasına bakacak 
olursanız, son derece başarılıdır. Dolayısıyla, sporun sivil bir alan olduğunu ifade ettim, spor kulüp
lerimizi, federasyonlarımızı özerk hale getirdiğimizde başarılarının daha da arttığını söyleyebilirim. 
İşte, basketbolü da özerk yaptık, voleybolu da özerk yaptık. Şimdi, Anadolu'da da basket ve voley
bol takımlarının çoğaldığını, hatta, bunların, artık, birinci ligde de mücadele ettiklerini görüyoruz. 
Göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda birçok spor dalında Türkiye, hem Avrupa'da hem dünyada çok 
önemli başarılar yakalayacaktır. Hem, artık, dünyanın değişik ülkelerine birçok branşta sporcu gön
deriyoruz, oralarda başarılarını devam ettiren sporcular da yetiştirdik. Bu hız devam edecektir bun
dan sonra da. 

Ben, Sayın Başkanımızın müsamahasına çok teşekkür ediyorum; bana, oldukça uzun zaman 
ayırdı. Bu alanda söylenecek çok şey var. Raporla ilgili tekrar ediyorum ki, bu rapor, bizim için çok 
değerli bir rapordur. Bu rapordan yararlanacağız. Bu rapordan yararlanarak yapmamız gereken çok 
iş olduğunu ifade ediyorum. 

Tekrar, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu hafta sonu, cumartesi günü, dünya kupası 
elemeleri, biliyorsunuz, Almanya'da yapılacak. Oraya giderken, bizim sondan bir önceki önemli bir 
virajımız var, İsviçre'de Millî Futbol Takımımız önemli bir sınava çıkacak. Millî Futbol 
Takımımıza, futbolcularımıza ve teknik kadroya da başarılar diliyorum. İnşallah, başarılı bir sonuç
la geleceğiz ve Almanya'ya, inşallah, Millî Futbol Takımımızı Türkiye'yi temsil için göndereceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN - Sayın Ersin, yerinizden lütfen... Lütfen, yerinize geçer misiniz Sayın Ersin. 
Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Bakan, yarım saatten fazla konuştu, teşekkür ediyoruz ken

disine; ama, benim yanıtlamasını istediğim bazı sorularım vardı; onlara, maalesef, hiç değinmedi, 
cevap vermedi. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ersin. 
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Şimdi, İçtüzüğün 61 inci maddesi uyarınca, son söz milletvekilinindir kuralına göre, şahsı 
adına söz isteyen Zonguldak Milletvekili Harun Akın'a aittir. 

Buyurun Sayın Akın. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Akın, süreniz 10 dakikadır. 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türk sporunda şiddet, 

şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca bir mec
lis araştırma komisyonu kurulmuştu bu yüce çatı altında. Ben de, Zonguldak Milletvekili olarak bu 
komisyonda görev yapmış bulunmaktayım. O komisyon çalışmalarım hakkında şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan evvel, benden önce konuşan AK Partili millet
vekili arkadaşım, şahsı adına konuşurken -gerçekten çok üzülerek dinledim- Cumhuriyet Halk Par
ti sıralarına hitap ederek, bizim bir milletvekili arkadaşımızın sahaya pet şişe fırlatması veya diğer 
arkadaşlarımızın karşılaşmış oldukları başka durumları, böyle önemli konularda, buraya, bu şekil
de taşımaları... Yani, insanların ani refleksleriyle yapmış oldukları... Gerçekten hepimiz insanız, 
beşeriz. Bu işler tabiî ki doğru değildir, bunu hiç kimse uygun görmüyor, biz de görmedik; ama, ani 
reflekslerle yapılan böyle hareketlerin, böyle önemli konularda, bir milletvekili sıfatıyla, böyle 
önemli bir görevle, böyle bir yüce çatı altında, böyle önemli konulara alet edilmesinin üzüntüsünü 
ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. 

FAHRİ ÇAKIR (Düzce) - Alet edilmekle alakası yok. 
HARUN AKIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, komisyonumuz, öncelikle Türk sporunda var 

olduğu iddia edilen şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet konularının araştırılmasını, sebep ve 
sonuçlarının tespit edilmesini, bu konularda alınacak önlemlerin belirlemesini amaçlıyordu. 

Komisyonumuz her ne kadar sporun tüm dallarını kapsayacak şekilde isimlendirilse de, araş
tırmalarımız, büyük taraftar kitlelerini sahaya çeken sporlara yönelik olmuştur. Yani, komisyon, fut
bolun büyülü atmosferinden kendini kurtarıp diğer spor dallarına aynı oranda eğilememiştir. 
Komisyonda görev yapan tüm milletvekili arkadaşlarımın iyi niyetle çalıştığına yürekten 
inanıyorum. Komisyonumuz, kendisine tanınan üç aylık süreye bir ay daha ek süre isteyerek, dört 
aylık bir çalışma dönemi geçirmiştir. Dört aylık çalışma dönemi Türk sporunun tüm sorunlarının ele 
alınıp, çözümlerinin ortaya konulabilmesi için yeterli bir süre mi dersek, tabiî ki değildir; ancak, 
küçümsenecek bir süre de değildir. Ben, bu komisyonun çalışma döneminde, Değerli Bakanımız -
kendisi de burada- Sayın Devlet Bakanımızın, gerçekten, komisyonla daha sık, daha iyi bir diyalog 
kurmasını isterdim; yani, bunu pek gördüğümü söylemem mümkün değil. 

Özellikle, biz, komisyon çalışmalarımız devam ederken, daha Türk sporundaki bu ciddî komis
yonun çalışmaları devam ederken, buraya, Genel Kurula sporla ilgili kanunun gelmesi ve görüşül
mesi -hatırlayacaksınız, 28.4.2005 tarihinde, yanılmıyorsam- gerçekten, komisyon üyelerini çok üz
müştü; çünkü, ortada, iyi niyetli çalışan bir komisyon vardı ve bu komisyondan ortaya çıkacak 
öneriler olacaktı, çözümleri olacaktı. Bu, ne adına olacaktı; Türk sporu adına olacaktı. Ama, bu 
komisyon çalışırken, buraya, ayın 28'inde, 2005 tarihinde, böyle bir kanunla gelindi. Biz, o gün, 
kendimiz, burada, o kanun görüşülürken de, o kanunla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerimizi de or
taya koymuştuk. Tabiî ki, o kanunun -875 sıra sayılı kanunun- gerçekten, niye getirildiğini, neden 
bu Meclise getirildiğine de, o gün, yine, hep birlikte, burada, Genel Kurulda tüm ülkeye seslendir
miştik. 

Futbol Federasyonu eski Başkanımız Sayın Haluk Ulusoy'un, Sayın Bakan... Gerçi, biraz ev
vel dinledim; gerçekten, çok da şaşırdım. Yani, eski Federasyon Başkanının önünü tamamen 
tıkayacak, bir daha Federasyon Başkanı olmasını engelleyecek bir maddeyle geliniyor; ama, Sayın 
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Bakan, bunu, yine, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına hitaben "CHP'den gelen bir öneriyi, o gün, 
biz, o şekilde düzelttik" gibi söyledi; gerçekten, çok şaşırdık. Sayın Bakana da, bugün, bunu ifade 
etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, o görüşülen kanunun üç maddesini Anayasa 
Mahkemesine götürdük; yani, Anayasa Mahkemesinde o maddeler bizim önerimiz doğrultusunda 
kabul edilirse, o, bize yönelttiğiniz suçlamayı -ki, biz, onu kabul etmiyoruz- Anayasa Mahkemesi 
iptal etmiş olacak ve Futbol Federasyonunda böyle talihsiz bir madde ortadan kalkacak diye 
düşünüyoruz ve bu kanun maddesi görüşülürken yine ifade etmiştik. Böyle kişiye özel kanunları, 
spor gibi önemli bir konuda ortaya getirdiğimiz zaman... Çok kısa bir süre önce, yine, esnaf oda 
başkanlarıyla ilgili -yine, AKP İktidarının dayatmasıyla- aynı, benzer nitelikte olduğunu da söy
lemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, komisyon çalışmalarımız sırasında, gerçekten, çok değerli, komisyona 
misafirlerimiz geldi, 70'in üzerinde kişiyi dinledik. 

Komisyonumuza bilgi vermeye gelen konuklarımızın büyük bölümü, Türk futbolunun, Türk 
futbolunda mafyanın dönem dönem etkili olduğunu bizlere ifade ettiler, komisyona ifade ettiler; 
bunların hepsi tutanaklarda var. Bu açıklamalar, gerçekten, tutanaklardan bakılırsa, mevcut. Fakat, 
ne yazık ki, biz, Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri olarak, mafya-spor ilişkileri üzerine daha 
kararlı gidilme yönünde pek bir yaptırımımız olmadı; çünkü, komisyondaki sayımız belliydi. 
Komisyon toplantılarında, ne kadar ısrar etsek de, çoğunluğu oluşturamadığımız için, rapora mafya 
ve spor ilişkilerini tam anlamıyla yansıttık diyemiyorum. Bu yüzdendir ki, Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekilleri olarak, komisyon raporuna karşı oy yazımızı gerekçelerimizle ilave ettik. 

AK Partili arkadaşlarımız, bu uygun görmediğimiz spor-mafya ilişkisinin rapora yansımasını 
"spora kuraldışı müdahaleler" olarak ifade etmeyi tercih ettiler. 

Komisyon çalışmaları sırasında mafyanın sporla ilişkisini ortaya koyan soruşturmalar, hazırlık 
evrakları ve dava dosyalarını inceleme isteğimiz komisyon üyelerinin tamamı tarafından paylaşıl-
madığından, ne yazık ki, bu konuda da konuşan tanıklar sadece dinlenmiş ve daha ayrıntılı bir araş
tırma yapılamamıştır. 

Gizli bahisle ilgili detaylı bir araştırma yapılamamıştır. Oysa, günümüz futbol maçlarının 
bugün yaşanan en büyük sorunlarından biri gizli bahistir ve maalesef, bunu raporda çok ciddî şekil
de yansıttığımız söylenemez. 

Bugünkü Futbol Federasyonu yöneticilerinin ağzından "mafyayı temizleyeceğiz" açıklamaları 
gazetelerde boy boy yer almasına rağmen, bu konu, maalesef, komisyonun gündemine tam 
oturamamıştır. 

Ne yazık ki, komisyona gelen konuklarımız "Türk sporunda şike, hatır şikesi, teşvik primi ve 
mafya vardır" ifadelerini bizlere ifade etmelerine rağmen, biz, komisyon üyeleri olarak bunların 
üzerine tam bir kararlılıkla gidemedik diye düşünüyorum. 

İşte, geçtiğimiz hafta, yine, ulusal kanallarda Federasyon Başkan Yardımcısı Sayın Hasan 
Doğan'ın kendi demecini izledim, söylüyorum, buna benzer birçok açıklamalar yapıyor; ama, konu, 
hâlâ, daha ortada olduğu gibi duruyor. 

Değerli arkadaşlar, komisyonun Türk sporuna katkı vermek için yola çıktığını biraz evvel de 
ifade ettik; ancak, dört dörtlük bir rapor olamamıştır diye düşünüyorum. Mevcut yasalarda bazı 
maddeler değiştirilerek geçici önlemler peşinde koşmaktan vazgeçilmelidir. Komisyon çalışmaları 
tamamlanmadan komisyonu ilgilendiren kanun teklifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisine gelin-
memelidir. 

Geçmişte yaşanan tüm olayları ortaya çıkarmak için bir af çıkarmak gerektiğine inanıyoruz; 
herkesin bildiğini anlatması sağlanmalıdır. Ceza, kanaate göre de verilebilmelidir. Şike, hatır şikesi, 
teşvik primi, Türk Ceza Kanununda tanımlanmalıdır. Kişi, on sene evvel yaşadığı bir şike veya teş-
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vik primi olayını kolayca anlatamamalıdır. Nasıl bir devlet memuru geçmişte yaptıklarıyla yargı 
önüne çıkıyorsa, bu, sporumuzda da uygulanmalıdır. Televizyon programlarında, spor program
larında izliyoruz; bir eski hakemimiz çıkıyor, yetmiş milyonun önünde, on sene evvel bildiği veya 
yaşadığı bir şikeyi oturduğu koltukta döne döne Türk insanına anlatabiliyor ve gülerek anlatabiliyor 
ve biz, geriye dönük bir meseledir diye hiçbir şey yapamıyoruz, o günle ilgili de hiçbir soruşturma 
açamıyoruz. Bir bayındırlık il müdürü düşünün, ilinde on sene evvel yaptığı ihalede, ihaleye karış
tırmış olduğu fesatla ilgili veya bir yanlışlıkla ilgili on sene sonra bir açıklama yapamıyorsa, bu 
konuda da çok ciddî şekilde Türk Ceza Kanununda bu konular yer almalıdır diye düşünüyorum. 

Kulüpler, dernek statüsünden kurtulmalıdır. Futbol Federasyonu, tarafsız ve adil olmalıdır. 
Merkez Hakem Komitesi, Şike Tahkik Kurulu ve Tahkim Kurulu kararlan adil olarak verilmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Kulüplerimizin üzerindeki yüzde 65'e varan vergi yükü azaltılmalı, tesis ve bu gibi yatırım 
yapan kulüplere şirketler gibi muafiyetler sağlanmalıdır. 

28.4.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 875 sıra sayılı kanunun 1 
inci maddesinin sponsorlukla ilgili olduğunu hep biliyoruz. O gün, kanun görüşülürken, bu mad
denin de doğru madde olduğunu söylemiştim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HARUN AKIN (Devamla) - Sayın Bakanım, burada, gerçekten, eleştirilerimizi yapıyoruz; 

ama, doğru şeyleri de söylemek zorundayız. Bu kanunun, gerçekten, 1 inci maddesi, sponsorluk 
maddesi, doğru bir maddedir ve Türk sporuna hakikaten katkı vereceğine inandığımız bir maddedir; 
ama -Sayın Bakan buradayken ilave etmek istiyorum- bu maddenin açılması gerektiğini söylemek 
istiyorum; yani, örneğin, Zonguldak... Ben Zonguldak Milletvekiliyim, Zonguldak'ta TTK var ve 
TTK'ya yönelik ciddî bir çalışma var. Yerin altında, insanlar, kömür çıkarıyor. 4 500 de şehidi var 
Zonguldak'ın ve Zonguldaksporun arması, madencinin kazması küreği; ama, Zonguldakspor, bu an
lamlı olaydan hiçbir şey alamıyor; ne kulüp alıyor ne şehir kazanıyor. Yani, bu sponsorluk maddesi, 
Sayın Bakanım, geliştirilebilir diye düşünüyorum. KİT'ler de, devletin kurumları da, eğer, gerçek
ten yapabiliyorsa, bu işin içine sokulmalıdır diye düşünüyorum. Sadece, bundan, Zonguldak 
nasibini almayacak; bugün, TKİ'yi araştırdığımızda, Türkiye'nin birçok bölgesinde, 20 000 000 - 30 
000 000 ton kömür üretimi yapılıyor, Zonguldak'ta da 2 000 000 ton, yılda kömür üretimi yapılıyor; 
yani, bir yüzde 1-1,5 dahi, o spora, o ilin veya Türk sporuna veya federasyonlara aktarılsa, burada, 
gerçekten çok ciddî şekilde Türk sporuna bir kaynak yaratılır diye düşünüyorum ve bir tek Zongul
dak değil, birçok ilin spor takımı ve Türkiye'nin birçok yöresindeki spor branşları, bu Sponsorluk 
Yasasından faydalanabilir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, son zamanlarda -gerçekten, arkadaşlarım da değindi, ben de değinmeden 
geçemeyeceğim; çünkü, komisyonda, gerçekten, üzülerek yaşadık- halterimizde yaşanan olaylar... 
Gerçekten, komisyonumuz, üzerine, burada da, detaylı bir şekilde gitti diyemiyoruz; yani, Halter 
Federasyon Başkanını dinlemekle yetindik sadece komisyonda. Oysaki Türk halteri, büyük 
başarılara imza atmış, erkeklerde, büyük başarılarımız var. Şu anda, Türk halteri, uluslararası 
müsabakalardan ihraç edilmiş durumda. Altı sene evvel... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen, toparlar mısınız. 
HARUN AKIN (Devamla) - Altı sene evvel tacize uğradığını iddia eden bayan halterciler, 

şikâyet dilekçelerinin olduğunu söylüyorlar. O dönemin federasyonu hiçbir şey yapmamış, konuyu 
araştırma gereği bile duymamış; yani o dönemin Federasyon Başkanı, bu döneme söylemiyorum. 
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Bir yandan, doping kullanan haltercilerimizin hepsinin ifadelerine bakıyorsunuz, hepsi de bilmeden 
kullandıkları ilaçlar yüzünden bu duruma düştüklerini söylüyorlar. Bu çok acı bir tablodur değerli 
arkadaşlar. Kısacası, tacizlerin ve dopinglerin gölgesinde Türk halteri!.. 

Diğer taraftan -Ahmet Ersin arkadaşım da söyledi- Türkiye'nin çok önemli bir güreşçisi, Sayın 
Yerlikaya, çok yakın bir zaman evvel "ben kız çocuğumu spora göndermem" diyor. Yani bunlar, 
gerçekten, Sayın Bakanım, Bakanlığınız nezdinde, hepimizin üzüleceği... Bu, bir tek Sayın Bakanı 
ilgilendirmiyor, hepimizin önemli bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunları çok ciddî şekilde ele 
almak gerektiğine inanıyorum. 

Toparlıyorum değerli arkadaşlar. 
Sonuç olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan Komisyonumuzun raporuna, 

büyük oranda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılmaktayız. Biraz evvel de söyledim, gerçekten 
çok emek verdik, 80'in üzerinde insanı dinledik, dört ay çalıştık, çok samimi bir çalışma olduğunu 
konuşmamın en başında söyledim. Yalnız, Komisyon Başkanımız, ertelenmeden evvelki konuş
masında Cumhuriyet Halk Partisinin karşı oy yazısını eleştirdi. Son bir haftada -ben buraya da getir
dim- ulusal basında, gerçekten, raporumuz çok ciddî yer aldı. Ulusal basındaki yer alış şekliyle bak
tığım zaman, Cumhuriyet Halk Partisinin karşı oy yazıları daha çok ulusal medyanın gündemine 
gelmiş. Sayın Haluk İpek arkadaşım, çok sevdiğim, çok değerli arkadaşım, bizi o zaman eleştirdi, 
bu karşı oy yazısını; ama, herhalde son birkaç gündür ulusal basında Cumhuriyet Halk Partisinin 
karşı oy yazılarının manşete çıkması... Tabiî ki bizim için söylenmiyor, Komisyonun tamamı ele 
alınıyor, komisyona o iş emanet ediliyor. Tabiî ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akın, teşekkür etmek için son 1 dakikanız. 
Buyurun. 
HARUN AKIN (Devamla) - Yani, sonuçta, Cumhuriyet Halk Partisi, bu komisyon çalış

malarına... Tabiî ki biz bu işe, gerçekten Türk sporu adına baktık. Bu işte particilik gerçekten bir 
kenara bırakılmalı. Türk sporunu Türk Halkı çok önemsiyor; yani, sporla birlikte, gerçekten, her ül
kede vardır, ama, bizim halkımızın bir başka güzelliğini oluşturuyor. Sporu çok seviyoruz, spora 
çok kendimizi veriyoruz. O yüzden, sporla ilgili kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altın
daki komisyonda da Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak bu çerçevede görev yaptığımıza 
inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, komisyon raporuna katkısı olan -son olarak söylemek istiyorum-
gazeteci, bilim adamı, spor adamı, herkese teşekkür etmek istiyoruz. Geldiler -gerçekten ayaklarına 
sağlık, ellerine sağlık, dillerine sağlık- bize çok önemli şeyler söylediler. Bunun yanında, komisyon 
başkanımıza biraz evvel sitemimi ilettim; ama, gerçekten şimdi de teşekkürümü iletiyorum. Çok 
güzel bir komisyon çalışması gerçekleştirdik. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ar
kadaşlarımız gerçekten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Akın, lütfen... Buyurun, teşekkür edin. 
HARUN AKIN (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Gerçekten bu teşekkürümü yapmak zorundaydım. Başkana da çok teşekkür ediyorum. Ben, 

Haluk Başkanıma çok teşekkür ediyorum, komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu 
komisyon raporunun Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın. 
Sayın İpek, Tüzüğün 60 inci maddesi gereğince yerinizden kısa bir açıklama için söz talebiniz 

var; buyurun. 
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(10/63, 113, 138, 179, 228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. Sayın Akın'ın ve diğer komisyon üyelerinin sözlerine de teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, Türk sporuna tarafsız bir gözle Türkiye Büyük Millet Meclisi bu komisyonla el at
mış ve gerçekten tarafsız bir çalışma yürütmüştür. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AK Partili 
bizler, milletvekilleri, tüm çalışmalarımızı yaparken, hiçbir parti aynmı yapmadan dört ay boyunca 
çalıştık ve her çalışmamızda, bir hafta yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda önümüzdeki haf
ta neler yapmamız gerekiyorsa, yine oturduk, birlikte karar verdik. Gerçekten, Sayın Ersin olsun, 
Sayın Akın olsun, yine Bursa Milletvekilimiz olsun -Küçükaşık- çok katkıları oldu. Ancak, şunu 
çok açıklıkla, yüreklilikle belirtmek istiyorum. Bir hafta sonra yapacağımız tüm çalışmaları yine 
birlikte planladık. 

Şimdi, bir üye arkadaşımızın, komisyon üyesi arkadaşımızın "tüm ısrarlarımıza rağmen yer al
madı" dediği hususları... 

AHMET ERSİN (İzmir) - Hangi husus?.. Hangi husus?.. 
(10/63,113,138,179,228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Anlatacağım... Anlatacağım Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Hayır, hangi husus olduğunu söyle? 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Ersin... 
Sayın İpek, toparlar mısınız. 
(10/63,113,138,179,228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Yine, komisyon raporunun 108, 109, 126, 127, 128, 266 ve 
devamında, sizlerin de katkısı olan sayfalarında yer aldı. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Nedir yer alan? Adını da söylesene bize Sayın Başkan. 
(10/63,113,138,179,228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Anlatacağım. 
Buna rağmen bir muhalefet şerhi oldu, "mafya" sözcüğüyle ilgili oldu. Bunu tutanaklara geç

mesi açısından anlatmak istiyorum. 
Şu an bizim Komisyon raporunun içinde belki 100'e yakın yerde -dinlediğimiz konuklardan, 

dinlediğimiz, çağırdığımız insanlardan, 100'e yakın yerde- bu sözcük kullanıldı ve biz, bu sözcüğü, 
onların beyanları doğrultusunda raporlara yazdık; ancak, biz, çözüm önerilerini belirtirken "mafya" 
tabirini kullanmadık. Sebebi de şu: Bizim hukuk sistemimizde "mafya" sözcüğü yok, "organize suç 
örgütleri" diye bir sözcük var. Eğer biz "mafya" tabirini Komisyon olarak kullanmış olsaydık, yeni 
bir suç türü ihdas etmiş olacaktık. Böyle bir yetkimiz olmadığı için... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Parantez içinde yazsaydınız. 
(10/63,113,138,179,228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Böyle bir yetkimiz parantez içinde de olmadığı için, biz, 
oraya, spora, spordışı müdahaleler olarak, "organize suç örgütleri" şeklinde belirttik. 

Tüm rapor, tüm komisyon üyelerinin, iktidarın ve muhalefetin katkılarıyla hazırlandı. Spora 
dışarıdan, taraf olmayanlar, objektif bir şekilde hazırladı. Ben sporun bundan sonraki geleceğine 
katkısı olacağına inanıyorum. 

Tüm katkı veren arkadaşlarımıza, Bakanımıza da, şu ana kadar bu çalışmayı dikkate alıp bir
çok konuda önlem aldığı için de, ayrıca, teşekkür ediyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca kurulmuş bulunan (10/63,113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak, gündemin sözlü 

sorular kısmının 2, 3, 4, 5, 18 inci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. 
Sayın Bakanın bu istemi sırası geldiğinde yerine getirilecektir. 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- 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) 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
Biraz önce okuduğum gerekçe gereğince, 2, 3, 4, 5 ve 18 inci soru önergelerini okutuyorum: 
2. - 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) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan karayol
larına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya ilindeki Gündoğmuş-Topraktepe yolunun 
genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 

5.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz Özak'ın cevabı 

6. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 

maddeleri uyarınca, Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
M. Vedat Melik 

Şanlıurfa 
Sorular: 
1. Şanlıurfa-Mardin-Cizre ve Habur sınır kapısı yönündeki karayolunda duble yol çalışması 

yapılması düşünülmekte midir? 
2. Bu yönde bir düşünce veya karar varsa, duble yol inşaatına ne zaman başlanması planlan

mıştır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı 
maddeleri uyarınca, Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 
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Sorular: 
1. Şanlıurfa'nın, Akçakale İlçesini Ceylanpınar'a bağlayan yolun asfaltlama çalışmaları ne 

zaman bitirilecektir? 
2. Yine, Akçakale İlçesini Suruç İlçesine bağlayan karayolu çalışmaları hangi aşamadadır? 
3. Şanlıurfa Merkezden Kısas Karaali yönüne giden yolun bakım onarımının yapılması prog

ramda mıdır? Ne zaman başlanıp, ne zaman bitirilecektir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 15.10.2003 

Osman Özcan 
Antalya 

1- Antalya Gündoğmuş İlçemizin Gündoğmuş-Topraktepe yolu, ilçenin ille bağlantısında tek 
yoldur. Yol genişlemesine ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? 

2- İlçemizin adı geçen yolu hem çok dar ve hem de çok virajlı olduğundan devamlı ölümler 
meydana gelmektedir. Bu yolun önemine binaen öncelikli olarak bitirmeyi, bunun için de gerekli 
ödeneği ayırmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan konunun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması 

için gereğini arz ederim. 
Ali Arslan 

Muğla 
İlk kesintileri 1 Ocak 1987'de başlatılan ve 31 Aralık 1995'te sona erdirilen konut edindirme 

yardımıyla ilgili tasfiye sürecine ilişkin esaslar 18 Mayıs 2000 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararında belirtilmiştir. Kararın üzerinden yaklaşık dört yıl geçmiştir. 

1 - KEY'den faydalanacak hak sahipleri belirlenmiş midir? 
2- Fonda biriken para nerede, nasıl değerlendiriliyor? 
3- Fonda biriken paranın miktarı belli midir? 
4- Hak sahiplerine ne zaman ödeme yapmayı planlıyorsunuz? 
5- Hisse senetleri verilerek ödeneceği öngörülen hak edişlerle ilgili karar geçerliliğini sür

dürüyorsa ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. Olası bir depremde, deprem sonrası kullanılması 
gereken binalar, insanların yoğun olarak bulunduğu binalar, bina önem katsayısına göre daha sağ
lam yapılmak zorundadır. 

Sorular: 
1- Özel sağlık polikliniği veya eğitim tesisleri için kullanılan binaların yapı denetimleri hangi 

kriterlere göre yapılmaktadır? 
2- Konut için yapılmış binaların (okul, eğitim tesisi, yurt vb) insanların yoğun olarak bulun

duğu binalar olarak kullanılmasına hangi şartlara göre izin verilmektedir? 
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3- Sizce belediyeler söz konusu denetimi yeterli olarak yerine getirmekte midir? Eğer yeterli 
bulmuyorsanız Bakanlığınızın bu konudaki düşünceleri nelerdir? 

BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz 
Özak; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminin "Sözlü Sorular" kıs
mında yer alan ve tarafımdan cevaplandırılması talebiyle yöneltilen sözlü sorularla ilgili huzurunuz
da bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Vedat Melik'in sorusunu cevaplıyorum: 
Toplam uzunluğu 377 kilometre olan Şanlıurfa-Habur yolunun 33 kilometrelik kesimi, geçmiş 

yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 91 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Viranşehir 
arasındaki 40 kilometrelik kesimin beton yol ihalesi yapılmış, çalışmalara başlanmıştır. Viranşehir-
Kızıltepe-Nusaybin-Cizre güzergâhının 216 kilometrelik kesimi 11 kısım halinde bölünmüş yol 
olarak ihale edilmiş ve yol yapım çalışmalarına başlanmıştır. Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 4-17 nci 
kilometreleri ve 57-134 üncü kilometreleri arasının henüz ihalesi yapılmamıştır. 

Yine, Mehmet Vedat Melik Beyefendinin ikinci sorusunu cevaplıyorum: 
Akçakale-Ceylanpınar yolunun temel ve tek kat sathî kaplama yapılması işi 14.4.2005 tarihin

de 600 000 YTL bedel üzerinden ihale edilmiş ve işe başlanmıştır. Bugüne kadar Akçakale merkez
den itibaren yolun bozuk olan kesimlerine takviye amaçlı temel malzemesi çekilmiştir. Akçakale 
merkezden itibaren 40 kilometrelik kesime, ihtiyaç duyulan kesimlere temel takviyesi çekilmiştir, 
serme sıkıştırma işi devam etmektedir. 2005 yılında, bu yolda yaklaşık 20 kilometre sathî kaplama 
çalışması yapılacaktır. 

Toplam uzunluğu 59 kilometre olan Akçakale-Suruç yolundaki 7,5 kilometrelik kesimin 2005 
yılında üstyapı ihalesi yapılarak yol sathî kaplama yapımına hazır hale getirilmiştir. Kalan 
51 kilometrelik kesim sathî kaplamalı olmasına rağmen, satıh aşırı derecede bozuk olup, bakım hiz
metleriyle trafiğe güvenle hizmet etmesi sağlanmaktadır. Yeterli ödenek temin edilmesi halinde 
yolun tamamının sathî kaplama yapılması düşünülmektedir. Kısas istikâmetinden Karaali Köylerine 
giden yol karayolları ağında bulunmamaktadır. 

Sayın Osman Özcan Beyin sorusunu cevaplıyorum: 
34 kilometre uzunluğundaki Topraktepe-Gündoğmuş yolunun ilk 8 kilometresinin bazı kesim

lerinde yol genişletme çalışmaları yapılmış ve sanat yapıları da tamamlanmıştır. Söz konusu yolun 
2005 yılı ödeneği 50 milyar TL'dir. 8 ilâ 11,5 kilometreler arasında 3,5 kilometrelik kısmı ihale 
edilerek, yapım çalışmalarına başlanılmıştır, yeterli ödenek temin edilmesi halinde, geri kalan kıs
mın da yapımı gerçekleştirilecektir. 

Muğla Milletvekilimiz Sayın Ali Arslan Beyin sorularını cevaplamak istiyorum. Konut edin
dirme yardımından faydalanacak hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri tasfiye halindeki Emlak 
Bankası AŞ tarafından yürütülmekte olup, henüz sonuçlandırılmamıştır. Fondaki para, 588 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının sermayesine 
katılmıştır. Hak sahipliğinin Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına aynî sermaye olarak dev
redilen gayrimenkuller karşılığı olan toplam para miktarı 395 755 000 717 165 TL'dir. Mevcut 
konut edindirme yardımı mevzuatına göre, hak sahipliğine nakit ödemesi değil, hisse senedi veril
mesi gerekmektedir; ancak, 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatla getirilen 
sistemin sürdürülmesi halinde, hak sahiplerinin tümünün tespit işlemlerinin tamamlanması bek
lenilmeden, tasfiye halinde bulunan Emlak Bankası tarafından KEY hak sahipliği tespit edilenlere, 
mümkün olan en kısa sürede, alacaklarının nemalandırılmış bir şekilde nakit olarak ödemesinin 
yapılmasına ilişkin bir kanun tasarısı hazırlanarak, kanunun istihsali yönünde çalışmaları sürdürül-
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mektedir. Söz konusu kanun tasarısı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gön
derilmiştir. Tasannm yasalaşması halinde, kanunun öngördüğü hükümler doğrultusunda, yaklaşık 
iki yıl gibi bir zamanın bitiminde ödemeler başlayacaktır. Bu konuda herhangi bir nakit sıkıntısı da 
bulunmamaktadır. 

Sayın Nuri Çilingir Beyin sorularını cevaplıyorum: Sözü edilen tesislerin yapı denetimleri, 
pilot uygulama başlatılan 19 vilayetimizde 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu çerçevesinde, diğer 
illerimizde ise 3194 sayılı İmar Kanunu dahilinde, 3030 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan belde 
belediyelerinde de Tip İmar Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci ve 58 inci maddelerine göre yapıl
maktadır. Esas itibariyle, 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca, yapıların kullanım izinleri 
belediyelerimizce verilmektedir. Belediyelerimizin bu konuda yeterli oldukları söylenemez; ancak, 
Banaklığımızca çalışmaları sürdürülen imar kanunu revizyon tasarısında, etkin denetimi sağlayıcı 
çeşitli müeyyideler getirilmektedir. 

Arz eder, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
Sayın Melik, buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Yaklaşık iki yıl önce verdiğim soru önergelerine bugün cevap verildiği için, aracılığınızla, 

Sayın Bakana teşekkür ediyorum iki yıl geçmiş olmasına rağmen. 
Sayın Başkanım, Akçakale-Ceylanpınar arasındaki yol çok önemli bir yoldur, sınır yoludur ay

rıca; Ceylanpınar'dan Habur sınır kapısına çıkış yoluyla birleşmesi açısından da çok önemli bir yol
dur. Bunun ihalesi geçen sene yapıldı Sayın Bakanın da biraz önce belirttiği gibi; ama, 2005 yılının 
sonuna kadar bitirileceği yolunda ciddî şüpheler vardır. Bu yol üzerinde onlarca köy bulunmaktadır. 

Yine, Sayın Bakan, sanıyorum, Suruç ile Akçakale'yi birbirine bağlayan yol konusunda bir bil
gi aktarmadılar. Akçakale sınır kapısında yakında açılması düşünülen birinci sınıf gümrük kapısı 
yönünde, Akçakale ve Suruç İlçelerinin muhakkak birbirine bağlanması gerekir. Suruç-Akçakale 
yolunun bir kısmı asfalttır; ama, ondan sonra, Suruç'a ulaşmak mümkün değildir, stabilizesi çok 
bozuktur. 

Şanlıurfa'dan, Mardin, Cizre ve Habur sınır kapısına giden yönde ise Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Melik, kısa bir açıklama isteme hakkınız var; buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Bitiriyorum, son sorum. 
Bu soru önergemi de yine iki yıl önce vermişim, biraz da güncelliğini yitiriyor malumunuz bu 

soru önergeleri. 
... bu yoldan da günde yaklaşık 20 000 araç geçmektedir. Bize göre, Türkiye'de ilk ihale edil

mesi gereken duble yollardan biri olmalıydı; ama, şimdi, kısmen ihale edilmiş olduğunu görüyoruz. 
Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özcan, buyurun. 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. 
Gündoğmuş, Antalya'nın bir ilçesi. Antalya'nın ilçesi olunca- bilmeyenler vardır- turistin bol, 

çok geldiği, turfanda sebzelerin çok olduğu bir yer değil, kırsal bir kesim, dağbaşı. Bu ilçemiz 
devamlı göç vermektedir. Yolun yapımı gerekmektedir. Eskiden kazma kürekle yapılmıştır, viraj
lıdır, devamlı ölümler olmaktadır. 50 milyar YTL'lik bir ödeneğin ayrılması bu yolun bitmesine yet
meyecektir. Sayın Bakanımızdan, daha fazla para ayrılarak bu yolun bitirilmesini rica ediyoruz; 
çünkü, çok önemlidir. İlçenin tek yolu budur, çok kısa zamanda yapılması gerekmektedir. 
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Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özcan. 
Sayın Arslan, buyurun. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Sayın Başkan, ben de soru önergemi tam iki yıl önce vermiştim ve 

son dönemdeki uygulamalardan sonra artık sözlü soru önergesi vermekten vazgeçtim; çünkü, 
soruyu soruyorsunuz; iki yıl sonra zaten sorunun güncelliği de kayboluyor; ancak, bu soru da çok 
farklı. Bakın, Konut Edindirme Fonunun tasfiyesiyle ilgili karar, ben bu soru önergemi verdikten 
dört yıl önce alınan bir karardı; iki yıl sonra cevabı verildi. Sayın Bakanın açıklamalarına göre de, 
iki yıl sonra ancak ödenebilecek ki, Sayın Bakan bunun parasının da hazır olduğunu falan söylüyor. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin çalışanlara karşı bakış açısını açıkça ortaya koyan bir tavır bu. Bu 
toplum kesimi çok büyük sıkıntılar yaşıyor, insanlar çocuklarını okutmakta zorlanıyor, evlendir
mekte zorlanıyor, geçim sıkıntısı içinde. Bu devletin sözü var. İnsanlara altı yıl önce söz verilmiş, 
tasfiye edilecekse... 

BAŞKAN - Sayın Arslan, açıklanmasını istediğiniz hususu sorar mısınız. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - ...bir an önce, konut Edindirme Fonunun tasfiyesi gerekiyor, insan

lara bu paraların ödenmesi gerekiyor, onu arz etmeye çalışıyorum. Sadece "edeceğiz, yapacağız..." 
Yani, çok gayri ciddî bir açıklama bu; bunu belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arslan. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkanım, 

ben... 
BAŞKAN - Kürsüden, Sayın Bakan, buyurun. 
Sayın Bakan, yalnız, çalışma süremiz tamamlanmak üzere, 2 dakikalık süremiz var. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan.. 

değerli milletvekilleri; Sayın Mehmet Vedat Melik'in, Sayın Osman Özcan'ın ve Sayın Ali Arslan 
Beyin söylediklerini not ettim. Özellikle, Gündoğmuş'la ilgili ödenek artırma talebini değerlen
direceğiz. 

Yine, Sayın Mehmet Vedat Melik'in taleplerini değerlendirmeye çalışacağım. 
Konut edindirme yardımıyla ilgili verdiğim cevapla ilgili şunu söyleyeyim: Bu kanun tasarısı 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderildi. Burada nakitle ilgili bir sıkıntı 
yok. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, herhangi bir sorun da yok. İnşallah, en kısa zamanda bunu 
çözmeye çalışacağız. Bu, Sayın Milletvekilimizin dediği gibi, bizim ciddîye aldığımız, çok ciddîye 
aldığımız bir konudur. Bunu, burada, bilgi olarak vermek istiyorum. Daha detaylı bilgileri de ken
dilerine iletebilirim daha sonra. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru önergeleri cevaplandırılmıştır. 
Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Kasım 2005 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.01 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, kamudaki personel sayısına ve yapılan atamalara 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/7319) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. .2^.ofc» • .2.005 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan İğdır Milletvekili 

1. Mayıs 2005 tarihi itibariyle kamuda görev yapan personel sayısı ne 
kadardır? 

2. Kasım 2002 seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar yılları itibariyle 
memur sayısında ne kadar artış gerçekleşmiştir? 

3. Kasım 2002 seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar kamuda sınavsız 
atanan kadrolar olarak nitelendirilen istisnai kadrolara ne kadar atama 
gerçekleşmiştir? 

4. Kasım 2002 seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar kamuda geçici işçi 
pozisyonlarına ne kadar atama yapılmıştır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ O-/ £ Q— 
Konu : 

'2S..//&/2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7319-12642/36262 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 08.07.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-462-3/3324 
sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/7319 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali şXüİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru Önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SN. DURSUN AKDEMİR'İN SN. BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 
SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU-1 Mayıs 2005 tarihi itibariyle kamuda görev yapan personel sayısı ne kadardır? 

CEVAP-1 Genel ve katma bütçeli kurumlarda görev yapan memur sayısı 1.706.622'dir. 

SORU-2 Kasım 2002 seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar yılları itibariyle memur 
sayısında ne kadar artış gerçekleşmiştir? 

CEVAP-2 

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlarda yıllar itibariyle memur artışı. 

YILLAR 
2002 
2003 
2004 
2005 

MEMUR SAYISI 
1.631.352 
1.658.773 
1.673.354 
1.706622 

ARTIŞ 
-

27.421 
14.581 
33.268 

TOPLAM MEMUR ARTIŞI: 75.270 

DEĞERLENDİRME; 

öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, kamuya personel alımları siyasi otorite yani Hükümet 
tarafından değil, bağımsız ve özerk bir kamu kurumu olan ÖSYM tarafından üstelik 1999 
yılından bu yana yapılmaktadır. Personel alımının her türlü şaibeden uzak, objektif kriterlere 
uygun ve herkes için eşit ve geçerli bir sınav sistemine dayalı olarak gerçekleştirilmesini 
sağlamak bu Kurumun yetki ve sorumluluk alanı içindedir. 

Diğer taraftan, kamu kurumlannda ne kadar personel istihdam edileceği her yiF Bütçe 
Kanunlarında belirlenmektedir. Belirlenen rakamların üzerinde kamuya personel alımı 
hukuken kesinlikle mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede; 

Bütçe Kanunlarıyla; 

2003 YILI İÇİN - 35.000 
2004 YILI İÇİN- 40.000 
2005 YILI ÎÇİN- 48.000 
olmak üzere toplam 123.000 kadro tahsis edilmiştir. 

Hükümet olarak temel düşüncemiz şudur ki, Devletin temel ihtiyacı, yetişmiş, uzmanlaşmış 
liyakatli personeldir. Bunlar da devletin asli hizmet alanları olan eğitim, sağlık, güvenlik ve 
adalet hizmetlerinde öncelikle ve acil olarak görevlendirilmeleri gereken personeldir. Bu 
anlayıştan hareketle 2002 Kasım tarihinden günümüze kadar Hükümetimizin personel 
istihdam politikası belirlenmiştir. 
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2002 Kasım seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar toplam personel sayısındaki artış 
75.270'dir. Bu artış kapsamında; 

1) 4046 sayılı özelleştirme Kanunu çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam 
fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen yaklaşık 7.000 civarındaki memur, 
sözleşmeli ve kapsam dışı personelin Genel ve Katma bütçeli kurumlara memur statüsünde 
nakilleri ile, 

2) 27 Nisan 2005 tarih ve 5338 sayılı Kanunla 10.000 civarındaki vekil imamın kadroya 
nakillerinin var olduğunu göz önünde bulundurursak söz konusu personel artışının oldukça 
düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

SORU-3 Kasım 2002 seçimlerinden mayıs 2005 tarihine kadar kamuda sınavsız atanan 
kadrolar olarak nitelendirilen istisnai kadrolara ne kadar atama gerçekleştirilmiştir? 

CEVAP-3 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi çerçevesinde 144 
istisnai kadroya atama yapılmıştır. Söz konusu kadroların bir çoğunun kullanımı 2451 sayılı 
"Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun" gereğince 3'lü 
kararnameyi gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu tür kadrolara nitelikli ve hizmet icaplarına 
uygun elemanların istihdamına özen gösterilmektedir. 

SORU-4 Kasım 2002 seçimlerinden Mayıs 2005 tarihine kadar kamuda geçici işçi 
pozisyonlarına ne kadar atama yapılmıştır? 

CEVAP-4 Genel ve Katma Bütçeli kurumların geçici işçi pozisyonlarına toplam 1537 atama 
yapılmıştır. 

2.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla söz
leşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

1 - Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde, yıllar 
itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları 
nelerdir? Sözleşme yapılan bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 

2-Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 
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3-Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme 
yapılmış veya yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması 
tarafınızca denetlenmekte midir? 

4 - Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz 
konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza 
bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ O. JJ^ 

2^//.(?/2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 04.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7351-12654/36297 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/7351 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. r+S^~\ 

Mehmet AHjŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.VGM.0.74-Ob«s-ütıyıi867 1 2 ^ 0 * /3../372005 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: Devlet Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığının 07.07.2005 tarih ve 4911 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN' in tevcih ettiği7/7351 esas no'lu 
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir. 

03.06.1935 tarih ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu çerçevesinde Vakıflar 
Nizamnamesinin 18. Maddesi gereği İstanbul'da Vakıf Paralar Müdürlüğü Kurulmuş, 
bilahare 6219 sayılı yasanın 1. Maddesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne banka kumıa 
selahiyeti verilerek Vakıf Paralar Müdürlüğü, Vakıflar Bankası adı altında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte olan Mazbut Vakıfların paraları 
ile mazbut vakıf gelirleri Vakıflar Bankasındaki hesaplarda tutulmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışan personel, maaşlarını Vakıflar Bankasından 
almaktadır. Vakıflar Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğünün veznedarlık ve bankacılık 
hizmetlerini yapmakla görevli olduğu için, bu konuda banka ile sözleşme yapılmamıştır. 
Genel Müdürlüğün personel maaşlarının ve bankacılık hizmetlerinin bir başka banka 
tarafından verilmesi de söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hizmetler karşılığında Vakıflar 
bankasından herhangi bir ad altında para alınmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

1.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH; t3.}.a*a*T 
SAYI : 5J2./D 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DPB.0.73.99/tO-£Ç3 OP/6?./2005 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: Makamlarınızın 07/07/02005 tarih ve B.02.0.002/4911 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın 7/7351 Esas Nolu yazılı soru önergesine 
verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ja | 
Devlet Personel Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

EKLER BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
1 - Yazılı Soru önergesine verilecek TARİH : / • £ _ 9 - , J2s&*> "f 
cevaba esas teşkil edecek bilgiler SAYI : 5 * 0 ^ - 3 -
2- Bankayla imzalanan protokollerin fotokopisi 

- 1 7 7 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 7/7351 ESAS NOLU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

SORU 1- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş aldığı 
bankalarla Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde, yıllar itibariyle, 
sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise, sözleşme şartları nelerdir? Sözleşme yapılan 
bankalar hangi yöntemle belirlenmiştir? 
CEVAP 1- Başkanlığımızda çalışan personelin maaşlarını aldığı Türkiye Vakıflar Bankası 
Başkent Şubesi ile daha önce de 24/03/2003 tarihinde 2 yıl süre ile, 08/04/2005 tarihinde de 3 
yıl süre ile protokol imzalanmıştır. 

24/04/2003 tarihinde imzalanan protokol ile personele, 2 maaş tutarında kefilsiz, 5 
maaş tutarında 1 kefil, 7 maaş tutarında 2 kefil ve bu krediye uygulanacak faiz cari faiz 
oranından %0,25 indirim yapılması hususları yer almıştır. 

08/04/2005 tarihinde imzalanan protokolde de yine personele 7 maaş tutarında 
kefilsiz, 9 maaş tutarında 1 kefil, 11 maaş tutarında 2 kefil ve bu krediye uygulanacak faiz 
oranının da cari faiz oranından %0,25 indirim yapılması hususları yer almıştır. 

Kamu Bankası olması Şube ağının yaygın olması ve önceden beri bu banka ile 
çalışılması ve bugüne kadar herhangi bir problem olmaması gibi hususlar göz önünde 
bulundurularak T. Vakıflar Bankası ile yeniden protokol yapılması uygun görülmüştür. 
SORU 2- Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi halinde söz 
konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne 
şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır? 
CEVAP 2- 24/04/2003 tarihinde ve 08/04/2005 tarihinde imzalanan protokollerle 
personele sağlanacak kredi, imkanları ve kredilere uygulanacak faiz indirimi dışında mal veya 
hizmet sunumu olarak herhangi bir taahhüt öngörülmemiştir. 
SORU 3- Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili bankalar 
tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar ödeme yapılmış veya 
yapılacaktır? Bu paralar hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır? Söz konusu paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir? 
CEVAP 3- 24/04/2003 tarihinde ve 08/04/2005 tarihinde imzalanan protokolde yukarıda 
belirtilen ve personele sağlanan imkanlar dışında herhangi bir husus öngörülmemiştir. Bu 
sebeple de harcama da yapılmamıştır. Harcanmayan bir paranın denetiminden de söz 
edilemez. 

Ancak, 05/07/2005 tarihli T. Vakıflar Bankasr Başkent Şubesinin yazısı ile 08/04/2005 
tarihinde imzalanan protokole istinaden 100.000- YTL teberru sağlanacağı bildirilmiş olup, 
05/07/2005 tarihli ve 12525 sayılı yazıyla söz konusu paranın Bütçeye gelir olarak 
kaydedilmesi için Başbakanlık Bütçe Dairesi Başkanlığına yazı yazılmıştır. Bütçeye gelir 
kaydedilmesinden sonra da meri, mevzuatın müsaade ettiği şekilde gerekli işlemler 
yapılabilecektir. 
SORU 4- Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen söz konusu 
paraları, bazı kamu kuruluşlannda olduğu gibi, sizde Bakanlığınıza bağlı kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelinize dağıtmayı düşünüyor musunuz? 
CEVAP 4- 05/07/2005 tarih ve 12525 sayılı yazı ile Başbakanlık Bütçe Dairesi 
Başkanlığından Bütçeye gelir olarak kaydedilmesi işlemi başlatılmış olup, bu meblağın 
personele dağıtılmasına yönelik işlem konusu olmamıştır. 

- 1 7 8 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

P R O T O K O L 

TARAFLAR 

Madde 1: Bu protokol Atatürk Bulvarı No:87 Kızılay / ANKARA aclrr-sinclr , v ' ' ' - : : 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞKENT ŞUBESİ ile T.C BAŞBAKANLIK DEVl.lt 
PERSONEL BAŞKANLIĞI arasında imzalanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 2:Bu protokolde yer alan deyimler; 

"BANKA" deyimi; Protokolü imzalayan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nnşkı.-ni 
Şubesini, "KURULUŞ"deyimi; T.C. BAŞBAKANLIK, "MAAŞ" deyimi; PcryınHıı. ..ı 
nuı.ı-v. ikramiye, mesai, vergi iadesi, döner sermaye ödemeleri gibi her türlü akaLAi'n 
mt.ıunı; "ÖZEL KESİNTİLER" kanuni kesintiler dışında kömür, spor, tabldot, y.ııom.ı 
bandığı, kooperatif v.b. personel hesabından tahsil edilerek ilgili alacaklıları! iıclencu.-i-
kesintileri: "BANT" deyimi; Maaş deyiminde yer alan tüm ödemelerin üzeiinrte yer akh:ıı 
manyetik ortamları (teyp bandı, disket, data kartuşu vs.) ifade eder. 

KONUSU 

Madde 3: Kuruluş personelinin ikinci maddede belirtilen tüm ödemelerinin, bu ciha/ı:. • 
Bankomat-724 kartlı sistemle yapılması ve Kuruluş tarafından personelden yapıladık <•, •• 
kc«.ıni.ilerin personel hesaplarının borçlandınlıp,i!gili alacaklıların hesaplarına al.n • • 
kaydedilmesi işidir. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 4: Kuruluş personelinin ikinci"maddede belirtilen ödemelerinin ve diğer adem l 
Bani<onıat-724»cihazından ödenmesi için Banka tarafından kuruluş personeline Bank-MM.!' 
k.ıriı verilecektir. 

Madde 5: Kuruluş, Bankomat-724 kartlarının basılabilmesi için gerekli meteryalleri Banka'y:ı 
manyetik teyp ortamında Bankanın istediği formatta bilgi verecektir. 

Madde 6: Kuruluş, Bankaya personel ödeme bilgilerini manyetik teyp ortamında ve (H\<"\--
gününden en az (2) iki işgünü önce verecektir. 

Madde 7: Maaş bantlarının içeriğinden BANKA sorumlu olmayacaktır. Bantlardaki Ivıi.ıiı 
bilgilerin veya KURULUŞ içinde sonradan yapılan kayıt değişikliklerinin sorumMuğu KURULU'.,":ı 
ait olacaktır. BANKA bantları sadece KURULUŞ'un bildirdiği toplam maaş tut.^r^ye peıson ' 
sayısını dikkate alarak kontrol edecektir. BANKA'nın Bilgi İşlem Müdürlüğü UIT-UMHI. 
yapılacak olan söz konusu kontroller sırasında saptanan tutarsızlık yada bant arızası cl**'-r.:jî 
telefonla KURULUŞ'a bildirlecektir. Böyle bir durumda yeni bandın en seri şekilde BANKA'-. ı 
ulaştırılması KURULUŞ'un sorumluluğumda olacaktır. 

Madde 8 : KURULUŞ ile BANKA kayıtları arasında farklılık yada tutarsızlık olması hatı"<! 
BANKA kayıtları kesin delil oluşturacaktır. Ayrıca kayıtlar arasındaki farklılık ve tui.ıi'.ı 
inilenlerini tesbiti için Kuruluş ve Banka birbirlerine yardımcı olacaktır. 

Madde 9 : Kuruluş personel maaşlarının yekûnunu ödeme gününden en az (2) iki iş güı ,ı 
önceden saal H.OO'e kadar Bankaya veya Bankanın T.C. Merkez Bankasındaki hes.ıi»; .. 
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.".i!iMiiti'-/! t<'i:.'.n!"' i1 '•(U-r. Ancak R;-.:-ık,i yukarıda belirtilen süre içerisinde kendilerin • ''•'•: .*'•'' 
•/•••ya hesabına oktarılnıayan m a r k i n gününde ödeyip, ödememekle serbesı !>!<!• KM, • 
K.M\(jısın.- odenmoyon veya banka hesaplarına aktarılmayan ödemeleri yapma,-. 

Madde 10 : Kuruluş, personeline yapacağı ikinci maddede detayları belirtilen tun» ödem, ;• 
Dankomat-724 hesaplan aracılığı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Madde 1 1 : Kuruluş personelinin tayin, istifa, iş akdi fesh-ve öıüm vb. gibi ncdun! ' ; 
km ulusla ilişkisinin kesilmesi halinde ve kuruluş personelinin maaş, vergi iadesi ve ikram... 
gibi Iuık ve alacakları üzerine herhangi bir sınırlama konması halinde (hacız, ihtiyatı ! . . i ! > 
karan vb. gibi) Kuruluş iş akdi ilişkisinin kesilmesi durumunu ve/veya ödenıdeıe wv 
sınırlamaların vuku bulduğu tarihden "itibaren en geç (2) iki iş günü içerisinde Boıd :i1.-,: '•• 
vı.'imi'y: kabul eder. Aksi takdirde Bankaca yapılabilecek ödemelerden doğabilc» ek MI.HI> 
Kuruluşa ait olacaktır. 

Madde 12 : Kuruluşun ve personelinin yasalar.ve imkanların elverdiği ölçüde ihtiyaç duydıu . 
tüm bankacılfk hizmetlerini Bankadan alması, ( elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep (defon , 
kablolu TV vb. gibi ) düzenli ödemelerini ve SSK Primlerini, Motorlu Kara Taşıt Vergili Ü' 
Tapu Harçlarını Banka aracılığıyla ödemesi ve mevduatlarını Banka'da tutması temenni duna ; . 

Madde 13 : Banka, maaş ödemesinde bulunduğu personele daha iyi hizmet vennd-
meydana gelen teknolojik gelişmeleri yansıtmak amacıyla gerektiğinde başlangıçla veu!< • 
Banknmat-724 (maaş kartı) kartlarını topluca değiştirme hakkını kendinde saklı tular. 

Madde 14 : Banka; kuruluş personelinin tüketici kredisi isteği halinde , 2maaş (utanı n. • 
kefilsiz,5 maaş tutarında 1 kefil, 7 maaş tutarında 2 kefil ve bu krediye uygulanan can ı •. 
oranından %0.25 indirim yaparak kredi verir. Bankanın bu konuda kuruluş perforel i lehin 
yapacağı uygulamalar aynen yansıtılacaktır. 

Madde 15 : İş bu protokol taraflar arasında imzalandığı tarihten itibaren ( 2) ik i yıl sûrdu:-. 
Ancak süre bitirrgnden enaz ( 1 ) bir ay önce yazılı olarak taraHarca protokolün . •= 
erdirilmesi talebinde bulunulmadığı takdirde protokol birer yıl süre ile yenilenmiş sayıln. 

Madde 16:Taraflar, bu prokolün birinci maddesindeki adresleri tebligat adresleri olarak kah il 
eder ve adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tcblicıail -ı 
geçerli olacaktır. 

Madde 17 : Protokole ilaveler her iki tarafın karşılıklı rızası ile yapılabilir. 

Madde 18 : Bu protokolden doğan ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve icra daie.h • 
yetkilidir. 

Madde 19:Taraflarca / / 2003 tarihinde imzalanan iş bu protokol (19) ondokuy 
maddeden ibaret olup, bir asıl, bir suret olarak düzenlenmiştir. 

T.C.1AMAJ ANLIK 
»EVLST PERSONEL JA^KANLIĞI T Ü R K İ / E ÂVAKIFLAR BANKASİ T .A .u . 

j |BAŞKENT ŞUBESİ 

" • r n a Ö Z P O L A T 
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PROTOKOL 

TARAFLAR 

Madde 1: Bu protokol Atatürk Bulvarı No 57 Kızılay/ANKARAadresinde mukim 
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAŞKENT ŞUBESİ ile T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET 
PERSONEL BAŞKANLIĞI arasında imzalanmıştır 

TANIMLAR 

Madde 2: Bu protokolde yer alan deyimler; 

"BANKA" deyimi; Protokolü imzalayan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Başkent 
Şubesini, "KURULUŞ" deyimi; T.C. BAŞBAKANLIK, "MAAŞ" deyimi; Personelin 
alacağı maaş, ikramiye, mesai, vergi iadesi, döner sermaye ödemeleri gibi her türlü 
alacakların net tutarını; "ÖZEL KESİNTİLER" kanuni kesintiler dışında kömür, spor, tabldot. 
yardımlaşma sandığı, kooperatif v.b. personel hesabından tahsil edilerek ilgili alacaklara 
ödenecek olan kesintileri; "BANT" deyimi Maaş deyiminde yer alan tüm ödemelerin 
üzerinde y*?r aldığı manyetik ortamları (teyp bandı, disket, data kartuşu v.s.) ifade eder. 

KONUSU 

Madde3: Kuruluş personelinin ikinci maddede belirtilen tüm ödemelerinin , bu cihazdan 
Bankomat-724 kartlı sistemle yapılması ve Kuruluş tarafından personelden yapılacak özel 
kesintilerin personel hesaplarının borçlandırılıp, ilgili alacaklıların hesaplarına alacak 
kaydedilmesi işidir. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 4: Kuruluş personelinin ikinci maddede belirtilen ödemelerinin ve diğer ödemelerinin 
Bankomat-724 cihazından ödenmesi için Banka tarafından kuruluş personeline Bankomat-
724 kartı verilecektir. 

Madde 5: Kuruluş, Bankomat-724 kartlarının basılabilmesi için gerekli materyelleri Banka'ya 
manyetik teyp ortamında Bankanın istediği formatta bilgi verecektir. 

Madde 6 : Kuruluş, Bankaya personel ödeme bilgilerini manyetik teyp ortamında ve ödeme 
gününden en az (2) iki iş günü önce verecektir., 

Madde 7: Maaş bandlarının içiriğinden BANKA sorumlu olmayacaktır. Bantlardaki hatalı 
bilgilerin veya KURULUŞ içinde sonradan yapılan kayıt değişikliklerinin sorumluluğu 
KURULUŞ'a ait olacaktır. BANKA bantları sadece KURULUŞ'un bildirdiği toplam maaş tutarı 
ve personel sayısını dikkate alarak kontrol edecektir. BANKA'nın Bilgi işlem Müdürlüğü 
tarafından yapılacak olan söz konusu kontroller sırasında saptanan tutarsızlık yada bant 
arızası derhal telefonla KURULUŞ'a bildirilecektir. Böyle bir durumda yeni bandın en seri 
şekilde BANKA'ya ulaştırılması KURULUŞ'un sorumluluğunda olacaktır. 

Madde 8: KURULUŞ ile BANKA kayıtları arasında farklılık yada tutarsızlık olması halinde, 
BANKA kayıtları kesin delil oluşturulacaktır. Ayrıca kayıtlar arasındaki farklılık ve 
tutarsızlığın nedenlerini tespiti için Kuruluş ve Banka birbirlerine yardımcı olacaktır. 

Madde 9: Kuruluş personel maaşlarının yekûnunu cdemegününden en az (2) iki iş günü 
önceden saat 14.00'e kadar Bankaya veya Bankanın T.C. Merkez Bankasındaki hesabına 
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Madde 10 : Kuruluş, personeio yapacağı ikinci Maddede detayla:ı belirtilen tum ödemelerim 
Bankomat-724 hesapları aracılığı ile ödemeyi kabul ve taahhüt öder. 

Madde 11 : Kuruluş personelinin tayin, istifa, iş akdi fesh ve olum vb. nedenlerle kuruluşla 
ilişkisinin kesilmesi halinde ve kuruluş personelinin maaş, vergi iadesi ve ikramiye gibi hak ve 
alacakları üzerine her hangi bir sınırlama konması halinde (hacız, ihtiyati tedbir kararı vb. 
gibi) Kuruluş iş akdi ilişkisinin kesilmesi durumunu ve / veya ödemelere ilişkin sınırlamaların 
vukuu bulduğu tarihten itibaren en geç (2) iki iş günü içerisinde bankaya bilgi vermeyi kabul 
'eder. Aksı taktirde Bankaca yapılabilecek ödemelerden doğabilecek sorumluluk Kuruluşa 
aittir. 

Madde 12: Kuruluşun ve personelinin yasalar ve imkanların el verdiği ölçüde ihtiyaç duyduğu 
tüm Bankacılık hizmetlerini Bankadan alması, ( elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu. 
kablolu TV vb. gibi) düzenli ödemelerini ve SSK Primlerini, Motorlu Kara Taşıt Vergilerini, 
Tapu Harçlarını Banka aracılığıyla ödemesi ve mevduatlarını Bankada tutması temenni 
olunur. 

Madde 13: Banka, maaş ödemelerinde bulunduğu personele daha iyi hizmet vermek ve 
meydana gelen teknolojik gelişmeleri yansıtmak aracılığıyla gerektiğinde başlangıçta verilen 
Bankomat-724 (maaş kartı) kartlarını topluca değiştirme hakkını kendisinde saklı tutar. 

Madde 14 : Banka; kuruluş personelinin tüketici kredisi isteği halinde, 7 maaş tutarında 
kefilsiz, 9 maaş tutarında bir kefil. 11 maaş tutarında iki kefil ve bu krediye uygulanan cari 
faiz oranından %0,25 indirim yaparak kredi verir. Bankanın bu konuda Kuruluş personeli 
lehine yapacağı uygulamalar aynen yansıtılacaktır. 

Madde 15 : iş bu protokol taraflar arasında imzalandığı tarihten İtibaren3&)'<j-) yıl sürelidir. 
Ancak bu süre bitiminden en az (1) bir ay önce yazılı olarak taraflarca protokolün sona 
erdirilmesi talebinde bulunulmadığı taktirde protokol birer yıl süre ile yenilenmiş sayılır. 

Madde 16 :Taraflar, bu protokolün birinci maddesindeki tebligat adresleri olarak kabul eder 
ve adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar 
geçerli olacaktır. 

Madde 17 : Protokole ilaveler her iki tarafın karşılıklı rızası ile yapılır. 

Madde 18 : Bu protokollerden doğan ihtilafların halline ANKARA Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

Madde 19 : Taraflarca Oç.lolll 2005 tarihinde imzalanan iş bu protokol (19) on dokuz 
maddelerden ibaret olup, bir asıl, bir suret olarak düzenlenmiştir. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 

TÜRKİYE VAKIFL 
BASK 

Uğur YUCî\ 
Yönetmen 

0995 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/ / < / S 7 2 8 -07- 2005 

KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İLGİ: a) 07/07/2005 tarih ve B.02.0.002/4911 sayılı yazınız. 
b) 11/07/2005 tarih ve B.02.0.002/ 5008 sayılı yazınız. 

İlgi yazılar ekinde gönderilen Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'a ait 
7/7351 ve 7/7320 esas no' lu yazılı soru önergelerine esas teşkil edecek cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îehmet AT ALAY 
Genel Müdür V. 

T.C. 
E K L E R : DEVLET BAKANLIĞI VE 
1-Soru Önergesi Cevabı BAŞBAKAN YARDIMCILIĞÎ . 

TARİH: o ^ - ^ - a o J = > ° 
SAYI : -51MV 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ERASLAN'IN, BAKANLIĞIMA 
TEVCİH ETTİĞİ, 7/7351 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR. 

SORU: 1. Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin maaş 
aldığı bankalarla Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar geçen süre 
içerisinde, yıllar itibariyle, sözleşme imzalanmış mıdır ? İmzalanmış 
ise, sözleşme şartlan nelerdir ? Sözleşme yapılan bankalar hangi 
yöntemle belirlenmiştir ? 

2. Bankalarca mal veya hizmet sunumunun taahhüdünün öngörülmesi 
halinde söz konusu taahhütler Bakanlığınıza bağlı kurum ve 
kuruluşlarda, hangi amaçlarla nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya 
kullanılacaktır ? 

3. Bankalarca para verilmesinin öngörülmesi halinde ise, ilgili 
bankalar tarafından Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara, ne kadar 
ödeme yapılmış veya yapılacaktır ? Bu paralar hangi amaçlarla 
nerelerde ve ne şekilde kullanılmış veya kullanılacaktır ? Söz konusu 
paraların harcanması tarafınızca denetlenmekte midir ? 
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4. Personel maaş ödemeleri karşılığında ilgili Bankalardan elde edilen 
söz konusu paraları, bazı kamu kuruluşlarında olduğu gibi, sizde 
Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelinize 
dağıtmayı düşünüyor musunuz ? 

CEVAP: 1. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
çalışanlarının maaş ödemeleriyle ilgili uygulama 09/09/2002 tarihinde 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile imzalanan ve 09/09/2007 
tarihinde sona erecek olan protokol hükümleri doğrultusunda 
yürütülmektedir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşu Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğü personelinin maaş ödemeleri ise; Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanan 19/04/2004 tarihli protokol doğrultusunda yapılmaktadır. 

İmzalanan protokolün ana konusu Banka' nın sunduğu DBS hizmeti 
aracılığıyla Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün yurt çapında yayılan 
4000 bayisinden haftalık hasılatların toplanması ve iştirakçi 
ikramiyelerinin ödenmesi oluşturmakta olup, bu hizmetlerin tamamı 
manyetik ortamda gerçekleştirilmektedir. 106 kişilik personel sayısına 
ait maaş ödemeleri de bu sözleşme kapsamında Türkiye İş Bankası 
aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yurdumuzun en küçük beldelerinde dahi bayileri bulunan Spor Toto 
Teşkilatının tahsilatlarını haftalık bir periyot içerisinde toplayabilmesi 
için şube sayısı fazla olan bankalar ile çalışma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Anılan hizmetler 1999-2004 tarihleri arasında Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O. aracılığıyla gerçekleştirilmiş, sözleşme 
bitiminde Türkiye Vakıflar Bankası tarafından sözleşmenin uzatılması 
tercih edilmemiştir. Ülkemizde en fazla şube sayısına sahip olan 
Türkiye Ziraat Bankası ise sistem için gerekli elektronik alt yapıyı 
sağlayamamıştır. Ülkemizde hizmet veren diğer bankalar ise şube 
sayısı kriterini karşılayamamaktadır. 

Bankaların belirlenmesinde ; Bankaların gerekli elektronik alt yapıyı 
sağlamış olması, şube sayısı v.b. kriterler esas alınmıştır. 

2.3.4. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O. ile, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün Türkiye İş 
Bankası A.Ş. ile yapmış olduğu protokolde, personel maaş ödemeleri 
hizmetine karşılık, adı geçen Bankaların personele mal ve hizmet 
sunumu ve personele herhangi bir ödeme (para) yapmasına, ilişkin 
taahhüdü bulunmamaktadır. 
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3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKIN'in cevabı (7/7835) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

İMfc-

ÜmmetKANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 22. Dönem, 3. Yasama yılında kabul edilen Kanunlardan kaç 
adeti Cumhurbaşkanı tarafından bir defa da^a görüşülmek üzere 
TBMM'ye geri gönderilmiştir ? 

2- 22. Dönem, 3. Yasama yılında Cumhurbaşkanı tarafından bir 
defa daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Kanunların 
isimleri nelerdir? 

3- 22. Dönem, 3. Yasama yılında Cumhurbaşkanı tarafından bir 
defa daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Kanunların kaç 
adeti ve hangileri ikinci defa görüşüldükten sonra hiç bir değişiklik 
yapılmadan aynen Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir ? 

4- Cumhurbaşkanı tarafından bir defa daha görüşülmek üzere 
TBMM'ye geri gönderilen ancak TBMM tatilde olduğu için yeni Yasama 
döneminde ikinci defa görüşülecek Kanun sayısı kaç adettir? Bu Kanunlar 
hangileridir ? 

5- 22. Dönem, 3. Yasama yılında kabul edilen Kanunlardan kaç 
adeti ve hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir? Kaç 
Kanun hakkında iptal davası açılmıştır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7835-13398/38096 ° 1 *m Z005 

Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
canunlara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. .--

İsmail ALPTEKİN 
P . c , „ . Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ek-Soru cevabı ve eklen ^ Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında 14 adet kanun Cumhurbaşkanı 
tarafından bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmiştir. 
Bu kanunlara ilişkin bilgiler ektedir. (Ek 1) 

Cevap 3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Cumhurbaşkanı tarafından bir daha 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunlardan 8 adedi 
Genel Kurulda aynen kabul edilmiştir. Bu kanunlara ilişkin bilgiler ektedir. (Ek 2) 

Cevap 4.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatilde olduğu sırada 5 adet kanun Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. Bu kanunlara ilişkin bilgiler ektedir. (Ek 3) 

Cevap 5.- iptal davalarına ilişkin başvurular doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığına yapıldığından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında herhangi bir kayıt 
tutulmamaktadır. 
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Ek.1 
22. DÖNEM 3. YASAMA YILINDA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 
GERİ GÖNDERİLEN KANUNLAR 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Numarası 

5306 

5317 

5319 

5321 

5325 

5333 

5344 

5357 

5356 

5372 

Yeni 
Kanun 

Numarası 

5316 

5354 

5335 

5336 

5341 

5345 

5376 

5377 

5370 

Atfa 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER 
EKLENMESİNE DAİR KANUN 

BANKALAR KANUNU İLE RADYO VE TELEVİZYONLARIN 
KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 
KURULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
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11 

12 

13 

14 

5375 

5382 

5387 

5394 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE 
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK 
HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE SAĞLIK BAKANLIĞININ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN 

BANKACILIK KANUNU 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU 
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EVJV 
22. DÖNEM 3. YASAMA YILINDA 

BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN VE 

AYNEN KABUL EDİLEN KANUNLAR 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Numarası 

5306 

5317 

5321 

5325 

5333 

5344 

5356 

5357 

Yeni Kanun 
Numarası 

5316 

5354 

5336 

5341 

5345 

5376 

5370 

5377 

Adı 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER 
EKLENMESİNE DAİR KANUN 

BANKALAR KANUNU İLE RADYO VE 
TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA 

KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR 

MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN 
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22. DÖNEM 3. YASAMA YILINDA 

TBMM TATİLDE İKEN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 

GERİ GÖNDERİLEN KANUNLAR 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

Numarası 

5372 

5375 

5382 

5387 

5394 

Yeni 
Kanun 

Numarası 
Adı 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK 

HİZMETLERİ TEMEL KANUNU VE SAĞLIK BAKANLIĞININ 

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN 

BANKACILIK KANUNU 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU 

NOT: Bu Kanunlardan 5382 ve 5387 sayılı Kanunlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisince yeniden görüşülerek aynen kabul edilmiştir. 
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4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen 
soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7836) 

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

Aşağıdaki sorular ımın T B M M Başkanı Bülent A R I N Ç tarafından yazılı 
olarak cevaplandır ı lması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

*= " S '"* -V 
Ü m m e t K A N D 0 Ğ A N \ 
D Y P Deniz l i Mi l l e tvek i l i 

1- 22 . D ö n e m , 3 . Yasama yılında Milletvekilleri taraf ından sorulan yazılı 
soru önergeler inin sayısı kaç adettir? 

2- 22 . D ö n e m , 3 . Yasama yılında Milletvekilleri tarafından sorulan 
yazılı soru önergeler inin kaç adeti cevaplandırı lmışt ır ? 

3- 22 . D ö n e m , 3 . Yasama yılında Milletvekilleri tarafından sorulan sözlü 
soru önergeler inin sayısı kaç adettir? 

4- 22 . D ö n e m , 3 . Yasama yılında Milletvekilleri taraf ından sorulan sözlü 
soru önergeler inin kaç adeti cevaplandırılmıştır ? 

5- 22 . D ö n e m , 3 . Yasama yılında sözlü sorular ın görüşülmesi kaç 
bi r leş imde ertelenmişt ir? 

6- 22 . D ö n e m , 3. Yasama yılında 3 birleşimde cevaplandır ı lmadığı için 
kaç sözlü soru önergesi yazılı soruya çevri lmişt ir? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7836-13399/38097 0 1 Kasm 2005 
Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında verilen soru önergelerine ilişkin, ilgi 

önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail'ALPTEKİN 

Ek - Soru cevabı Türkiye,Büyük Millet Meclisi 
/' Başkanvekili 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 4249 adet yazılı soru önergesi verilmiştir. 

Cevap 2.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, 3540 adet yazılı soru önergesi 
cevaplandırılmıştır. 

Cevap 3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 299 adet sözlü soru önergesi verilmiştir. 

Cevap 4.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, 398 adet sözlü soru önergesi 
cevaplandırılmıştır. 

Cevap 5.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, 100 adet sözlü soru önergesinin 
görüşmeleri bir kez, 46 adet sözlü soru önergesinin görüşmeleri iki kez ertelenmiştir. 

Cevap 6.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, 8 adet sözlü soru önergesi üç 
birleşimde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çevrilmiştir. 

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılındaki özel 
gündemli toplantılara ve genel görüşme önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKIN'in cevabı 
(7/7837) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 22. Dönem, 3. Yasama yılında TBMM kaç d^fa ve hangi konuları 
görüşmek üzere İç Tüzük 50. Madde gereği özel gündem ile 
toplanmıştır ? 

2- 22. Dönem, 3. Yasama yılında kaç defa ve hangi konularda Genel 
Görüşme açılması talep edilmiştir ? 

3- Genel görüşme taleplerinden kaç adeti ve hangileri Genel Kurulda 
kabul edilerek görüşülmüştür? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7837-13400/38098 0 1 Kasm 2005 

Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

tlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılındaki özel gündemli toplantılara ve genel görüşme 
önergelerine ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

ismail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ek - Soru cevabı Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 22 nci dönem 3 üncü yasama 
yılında 6 defa özel gündemle toplanmıştır. Bu toplantılarda görüşülen konulara ilişkin 
bilgiler ektedir. (Ek-1) 

Cevap 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 22 nci dönem 3 üncü yasama 
yılında 7 adet genel görüşme önergesi verilmiştir. Söz konusu önergelere ilişkin bilgiler 
ektedir. (Ek-2) 

Cevap 3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında, 4 adet genel görüşme önergesi 
üzerinde 2 öngörüşme yapılmış, öngörüşmeler sonucunda genel görüşme açılmamıştır. 
öngörüşmesi yapılan genel görüşme önergelerinin konuları ektedir. (Ek-3) 
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Ek-1 

22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA 
GÜNDEMİN ÖZEL GÜNDEMDE GÖRÜŞÜLECEK İŞLER KISMINDA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1- 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 

2- - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 63 milletvekilinin, ÎMKB'nin 8 yıllık kesintisiz 
eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde 
usulsüzlük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında 
yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 

3- Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıklan konusunun 
araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12,28) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun 699 sıra sayılı raporu 

4- Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla kurulan (10/111,160,108) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 829 sıra sayılı raporu 

5- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
pay almasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal 
Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/12) 

6- Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 milletvekilinin, sorumluluğunun gereğini 
yapmadığı, yetkilerini aştığı, hazineyi zarara uğrattığı ve görevini ihmal ettiği iddiasıyla 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/2) 

22 NCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA VERİLMİŞ BULUNAN 
GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

Ek-2 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili 
Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin 
başlaması ile ilgili olarak almacak karardan önce Türkiye'nin izleyeceği tutum konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca genel görüşme açılmasma 
ilişkin önergesi (8/17) 

2.- Düzce Milletvekili Yaşar YAKIŞ ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ile AB arasında 
üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin 
izleyeceği tutum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/18) 

3.- Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile 
Ermeniler arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele 
alınarak bir milli politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyannca genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 
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4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Ermeni soykırımı iddialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergeleri konulan aynı olduğundan Genel Kurulun 13.4.2005 tarihli 83 üncü Birleşiminde 
birlikte görüşülmüş ve oylanarak reddedilmiştir (8/20) 

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. 
Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/21) 

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Avrupa Birliği müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

7.-Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkam Antalya Milletvekili Deniz 
BAYKAL ile Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. 
Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, son zamanlarda yaşanan terör 
olaylan ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi.(8/23) 

22 NCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YASAMA YILINDA VERİLMİŞ 
OLUP ÖNGÖRÜŞMESt YAPILAN GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

Ek-3 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili 
Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin 
başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin izleyeceği tutum konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/17) 

2.- Düzce Milletvekili Yaşar YAKIŞ ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ile AB arasında 
üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin 
izleyeceği tutum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/18) 

3.- Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile 
Ermeniler arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele 
alınarak bir milli politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyannca genel görüşme açılmasma ilişkin önergesi (8/19) 

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Ermeni soykınmı iddialarına karşı gerçeklerin ortaya çıkanlması konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergeleri konulan aynı olduğundan Genel Kurulun 13.4.2005 tarihli 83 üncü Birleşiminde 
birlikte görüşülmüş ve oylanarak reddedilmiştir (8/20) 
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6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen 
Meclis araştırması önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7838) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 22. Dönem, 3. Yasama yılında TBMM'v^e kaç defa ve hangi 
konularda Meclis Araştırması açılması teklif..edilmiştir ? 

2- Meclis Araştırması açılması tekliflerinin kaç adeti ve hangileri 
Genel Kurulda kabul edilmiştir ? 

3- 22. Dönem, 3. Yasama yılında hangi konularda Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmuştur ? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7838-13401/38099 
Konu: 

Sayın Ümmet KANDOGAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında verilen Meclis araştırması önergelerine ilişkin, 
gi önergenizde yer alan sorulannız ekte cevaplandınlmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

01 ta 2005 

? 

Ek - Soru cevabı ve ekleri 

İsrpdîl ALPTEKİN 
Türkrye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 95 adet Meclis araştırması önergesi verilmiştir. Bu önergelere ilişkin bilgiler 
ektedir. (Ek 1) 

Cevap 2.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda 18 adet Meclis araştırması önergesi hakkında, konusu aynı veya benzer olan 
önergelerin birleştirilmesi suretiyle 8 adet öngörüşme açılmış; öngörüşmeler sonucunda 
(10/152-216), (10/63-113-138-179-228), (10/238), (10/128), (10/185), (10/16-262), (10/148-
182-187-284-285) ve (10/251) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri kabul edilmiştir. 
Bu Önergelere ilişkin bilgiler ektedir. (Ek 2) 

Cevap 3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında kurulan Meclis araştırması 
komisyonlarına ilişkin bilgiler ekte gösterilmiştir. (Ek 3) 

Ek-1 

22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA TBMM BAŞKANLIĞINA VERİLEN 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1- İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki 
yeni atamaların, bunun yol açtığı idari ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş 
güvenliğini tehdit eden uygulamalarının ve kar 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) 

2- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 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) 

3- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 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 
önergesi (10/213) 

4- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 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) 

5- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ 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) 
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6- Niğde Milletvekili Erdoğan ÖZEGEN ve 25 Milletvekilinin, patates üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasma ilişkin 
önergesi (10/216) 

7- Hatay Milletvekili Abdülaziz YAZAR ve 21 Milletvekilinin, İskenderun limanında 
batan MIV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlulanmn tespiti ile çevreye ve yöre 
halkına verebileceği zararlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/217) 

8- Konya Milletvekili Atilla KARI* ve 23 Milletvekilinin, Yasa dışı örgütler ile 
emniyet, MlT ve yargı kuruluşlan arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddialann 
araştınlarak sorumlulanmn ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

9- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim 
müfredatındaki köklü değişikliğin milli eğitimin temel hedefleri açısından araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

10- Yalova Milletvekili Muhanem İNCE ve 24 Milletvekilinin, Milli Eğitim 
Bakanlığınca ilköğretim okullanna dağıtılan ders kitaplannın maddi kaynağına ilişkin 
iddialann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/220) 

11- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 39 Milletvekilinin, şeker 
pancan ve Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. ile ilgili sorunlann araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

12- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes 
Irmağındaki kirliliğin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

13- İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri 
ile AB Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

14- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tanm 
üreticilerinin sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

15- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi 
hakkında ileri sürülen iddialann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

16- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 36 Milletvekilinin, bazı 
ilçelerin adliye teşkilatlannın kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunlann araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

17- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-
Küre Ilçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve 
sorumlulanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/227) 
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18-Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK ve 22 Milletvekilinin, Türk sporunda 
rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

19- Bitlis Milletvekili Vahit KİLER ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve 
arıcılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

20- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR ve 33 Milletvekilinin, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup 
olmadığının ve tahsislerin amacına 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 (10/230) 

21- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN ve 36 Milletvekilinin, pamuk 
üretimi ve üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

22- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-
Küre-Aşık maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/232) 

23- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak 
Havzasmdaki kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararlann araştmlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/233) 

24- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin 
sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/234) 

25- Aydın Milletvekili Ahmet ERTÜRK ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin 
sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/235) 

26- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü 
çevresine kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararlann araştmlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

27- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ ve 25 Milletvekilinin, Ziraat 
Bankasının çöken bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve 
iddialann araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/237) 

28- Bitlis Milletvekili Vahit KİLER ve 29 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının 
ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zarann araştmlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

29- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Nehri ve Havzasmdaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlann araştmlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/239) 

- 1 9 9 -



TBMM B: 15 8 . 11 . 2005 O: |4 

30- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 22 Milletvekilinin, yapılması 
planlanan nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun 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. (10/240) 

31- İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait 
gayrimenkullerin tahsisinin ve tahsis amacına 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 (10/241) 

32- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve 
tarihi zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

33- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in 
sorunlarının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

34- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, 
Tabiat ve Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/244) 

35- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin 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 (10/245) 

36- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin 
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların araştırılarak kamu ve özel sektör yatmmlannın 
artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/246) 

37- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin 
durumu ile sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

38- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

39- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık 
sektörünün araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

40- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK ve 44 Milletvekilinin, GAP 
kapsamındaki Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalanndaki tuzlanmanın ve alkalik 
sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

41- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve 
kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

42- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç 
sektörünün sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli 
uzman ihtiyacının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 
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43- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESÎMOĞLU ve 35 Milletvekilinin, Şeker 
Kurumunun kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarınm 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/253) 

44- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası 
Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştınlarak sorumluların 
tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/254) 

45- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT ve 23 Milletvekilinin, Doğu 
Anadolu Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

46- Sakarya Milletvekili Hasan Ali ÇELİK ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek 
okullannm ve mezunlannın sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

47- İstanbul Milletvekili Yahya BAŞ ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi 
değerlerimize ve Türk aile yapısına aykın televizyon programlarının toplum hayatımıza 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/257) 

48- Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi 
Dilovası Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklannın çevreye ve insan sağlığına olumsuz 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/258) 

49- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR ve 30 Milletvekilinin, ilaç 
sektöründeki sorunların, yolsuzluklann ve usulsüzlüklerin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/259) 

50- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda 
Fethullah Gülen okullan olarak bilinen okullann, dershanelerin ve yurtların durumlannm 
araştınlması amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/260) 

51- istanbul Milletvekili Bülent TANLA ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlanmn 
alacak stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

52- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 Milletvekilinin, bazı girişimcilerin 
holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden 
ve sonuçlanyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) 

53- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 31 Milletvekilinin, zeytin 
yetiştiricilerinin sorunlannın araştırılarak üretimin ve tüketimin artınlması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 
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54- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU ve 23 Milletvekilin, Çorum İlinde 
sulu tarıma geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

55- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın 
Dolmabahçe Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu 
uygulamanın İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasım tehlikeye atmaması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

56- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen bankalarla ilgili kamu paralannın tahsili için izlenmesi gerekli olan 
yollann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/266) 

57- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında 
oynanan kumarın zararlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) 

58- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve 
pazarlanmasıyla ilgili sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

59- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 42 Milletvekilinin, ancılıkta ve bal 
üretiminin pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

60- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında 
öğrenimlerini sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan fırmalann araştırılması ve 
hizmetlerinin denetlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

61- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarında eğitim gören çocuklann ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu 
tehlikeler ile bunlardan korunma yollanmn araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

62- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle 
göç eden yurttaşlarımızın sorunlannın araştınlarak alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

63- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz 
etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/273) 

64- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk 
oranlanndaki artışlann araştınlarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 
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65- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin 
tanm alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/275) 

66- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele 
ilaçlannın doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

67- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN ve 31 Milletvekilinin, Aydın 
İlinde artan nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

68- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT ve 22 Milletvekilinin, Doğu 
Anadolu Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullannm tespiti ve yaşanan 
olumsuzluklann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/278) 

69- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI ve 25 Milletvekilinin, köy 
enstitülerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktanlması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

70- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim'de yaşanan olaylann araştınlması amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/280) 

71- Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün 
kirliliğinin önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştınlması ve 
yasal düzenlemelerin oluşturulması amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/281) 

72- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI ve 23 Milletvekilinin, kadınlann 
eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/282) 

73- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal 
çöküntünün nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/283) 

74- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 28 Milletvekilinin, kadınlara ve 
çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 

75- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 27 Milletvekilinin ülkemizde kadına 
yönelik şiddet ve cinayetlerin sebeplerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) 

76- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN ve 24 Milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve 
kesme çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/286) 
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77- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi 
çalıştırılmasıyla ilgili iddiaların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287) 

78- Konya Milletvekili Atilla KART ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk 
AŞ'nin "Travego" adıyla üreteceği yolcu otobüslerinde teknik kusurlann bulunup 
bulunmadığı konulannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

79- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşlann sorunlanmn araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

80- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU ve 40 Milletvekilinin, muz 
üreticilerinin sorunlanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/290) 

81- Van Milletvekili Hacı BİNER ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/291) 

82- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su 
kaynaklarının tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

83- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması 
olayının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/293) 

84- Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde 
aşın ve bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunlann araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/294) 

85- Bursa Milletvekili Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU ve 19 Milletvekilinin, 
zeytincilik sektörünün sorunlanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295) 

86- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştınlarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

87- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün 
sorunlanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/297) 

88- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve 
Bingöl illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıplan asgariye indirmek için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 
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89- Van Milletvekili Cüneyit KARABIYIK ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin 
neslinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/299) 

90- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza YAZICIOĞLU ve 20 Milletvekilinin, 
uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

91- Malatya Milletvekili Ahmet Münir ERKAL ve 37 Milletvekilinin, İnönü 
Üniversitesi Rektörü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialanmn araştınlarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

92- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU ve 36 Milletvekilinin, Antalya-
Kaleiçi'nin korunmasına yönelik sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

93- Adana Milletvekili Kemal SAĞ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker 
satışlanndan doğacak görev zararlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

94- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR ve 27 Milletvekilinin, 
dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlanyla ilgili sorunlann 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/304) 

95- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU ve 25 Milletvekilinin, Irak'taki 
gelişmelerin ve bu ülkeye yönelik dış politika uygulamalanmızın incelenerek, bölgede 
demokrasi ve bansın tesisini desteklemeye yönelik Türkiye önerilerinin oluşturulması 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

Ek-2 
22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA KABUL EDİLEN MECLlS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1- (10/152) : Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN ve 66 Milletvekilinin, patates 
yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlanmn araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/216) : Niğde Milletvekili Erdoğan ÖZEGEN ve 25 Milletvekilinin, patates 
üreticilerinin sorunlanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

2- (10/63) : Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER ve 25 Milletvekilinin, futbol 
karşılaşmalannda meydana gelen istenmeyen olayların araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/113): İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike 
iddialanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. 
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(10/138) : îzmir Milletvekili Ahmet ERSÎN ve 23 Milletvekilinin, futboldaki 
şike, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki 
şiddet olaylarının nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/179) : Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA ve 26 Milletvekilinin, Türk 
sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. 

(10/228): Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK ve 22 Milletvekilinin, Türk 
sporunda rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialannm araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

3- (10/238) Bitlis Milletvekili Vahit KİLER ve 29 Milletvekilinin, akaryakıt 
kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zarann araştınlarak alınması 
gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

4- (10/128) : Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi KINAY ve 39 Milletvekilinin, 
geleneksel Türk elsanatlan üretici ve sanatkarlannın sorunlanmn araştınlarak, 
elsanatlannın geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktanlması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

5- (10/185): CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri îzmir Milletvekili K. Kemal 
ANADOL, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, 
Milletvekili Lojmanlannda Mustafa GÜNGÖR'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve 
sorumlulann belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

6- (10/16) : İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 Milletvekilinin, 
tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. 

(10/262) : Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 Milletvekilinin, bazı 
girişimcilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan 
mağduriyetin neden ve sonuçlanyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

7- (10/148) : Ankara Milletvekili Oya ARASLI ve 23 Milletvekilinin, töre 
cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştınlarak 
engelleyici önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/182) : Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR ve 68 Milletvekilinin, 
kadınlara yönelik töre ve namus cinayetlerinin nedenlerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/187) : Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHlN ve 46 Milletvekilinin, töre 
cinayetlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

(10/284) : İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 28 Milletvekilinin, kadınlara 
ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
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(10/285) : istanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 27 Milletvekilinin, 
ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

8- (10/251) : Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve 
kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

Ek-2 
22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA KABUL EDİLEN MECLÎS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1- (10/152) : 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. 

(10/216) : 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. 

2- (10/63) : Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER ve 25 Milletvekilinin, futbol 
karşılaşmalarında meydana gelen istenmeyen olayların araşünlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/113) : 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. 

(10/138) : İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN 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. 

(10/179) : 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. 

(10/228) : Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK ve 22 Milletvekilinin, Türk 
sporunda rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

3- (10/238) Bitlis Milletvekili Vahit KİLER ve 29 Milletvekilinin, akaryakıt 
kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

4- (10/128) : Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi KINAY ve 39 Milletvekilinin, 
geleneksel Türk elsanatları üretici ve sanatkarlarının sorunlarının araştırılarak, 
elsanatlanmn 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. 

5- (10/185) : 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. 
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6- (10/16) : İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 Milletvekilinin, 
tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/262) : Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 Milletvekilinin, bazı 
girişimcilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan 
mağduriyetin neden ve sonuçlanyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştınlarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

7- (10/148) : Ankara Milletvekili Oya ARASLI ve 23 Milletvekilinin, töre 
cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştınlarak 
engelleyici önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/182) : Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR ve 68 Milletvekilinin, 
kadınlara yönelik töre ve namus cinayetlerinin nedenlerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/187) : Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ve 46 Milletvekilinin, töre 
cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

(10/284) : İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 28 Milletvekilinin, kadınlara 
ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. 

(10/285) : İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 27 Milletvekilinin, 
ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sebeplerinin araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

8- (10/251) : Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklannın amaç dışı kullanımı ve 
kadrolaşma iddialanmn araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

Ek-3 

22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA KURULAN 
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONLARI 

1.- (10/152, 216) : Patates Yetiştiriciliğinin ve Patates Üreticilerinin Sorunlarının 
Araştınlarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu. 

2.- (10/63, 113, 138, 179, 228) : Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız 
Rekabet İddialanmn Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. 

3.- (10/238) : Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına 
Verdiği Zarann Araştınlarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu. 

4.- (10/128) : Geleneksel Türk El Sanatlan Üretici ve Sanatkârlann Sorunlannın 
Araştınlarak, El Sanatlannın Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktanlması 
İçin Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu. 
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5.- (10/185) : Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör'ün Öldürülmesinin 
Aydınlatılması ve Sorumluların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu. 

6.- (10/16, 262) : Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz 
Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve 
Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK Sorumluluğunun Araştınlarak Alınması Gereken önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. 

7.- (10/148, 182, 187, 284, 285) : Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve 
Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştınlarak Alınması Gereken önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. 

8.- (10/251): Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının 
Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialannm Araştınlarak Alınması Gereken 
önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu. 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında verilen 
Meclis soruşturması önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7839) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

~— •*) mh L 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- 22. Dönem, 3. Yasama yılında TBMM&re kaç defa ve hangi 
konularda Meclis Soruşturması açılması teklif edilmiştir ? 

2- Meclis Soruşturması açılması tekliflerinin kaç adeti ve hangileri 
Genel Kurulda kabul edilmiştir ? 

3- 22. Dönem, 3. Yasama yılında hangi konularda Meclis 
Soruşturma Komisyonu kurulmuştur ? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. Q ] ^ m 

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7839-13402/38100 

Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında verilen Meclis soruşturması önergelerine ilişkin, 

ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

JsjBtnfALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ek - Soru cevabı Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına iki adet Meclis soruşturması önergesi verilmiştir. Bu önergelerin konularma 
ilişkin bilgi ektedir. (Ek 1) 

Cevap 23«- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Meclis soruşturması açılmasına 
karar verilmemiş ve Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmamıştır. 
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Ek-1 

Meclis Soruşturması önergeleri 

1.- istanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 63 Milletvekilinin İMKB'nin 
sekiz yıllık kesintisiz eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul 
inşaat ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini 
zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 366 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK hakkında Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004) 

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU ve 62 Milletvekilinin, Türkiye 
Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yansı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi 
uyarınca görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT ve Tarım 
ve Köyişleri Bakam Sami GÜÇLÜ haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24.3.2005) 
8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 3 üncü yasama yılında kanunlaşan kanun hük

münde kararnamelere ve Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKIN'in cevabı 
(7/7840) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1-22. Dönem, 3. Yasama yılında kaç Kanun Hükmünde Kararname 
TBMM'ce görüşülerek Yasalaşmıştır? Yasalaşan Kanun Hükmünde 
Kararnameler hangileridir? 

2 - 2 2 . Dönem, 3. Yasama yılında siyasi parti-gruplarınca ayrı ayrı 
belirtilmek üzere Danışma Kurulu kaç defa toplantıya çağırılmıştır? 
Bunların kaçında uzlaşma sağlanamamıştır ? 

3 - 22. Dönem 3. Yasama yılında siyasi parti gruplarınca ayrı ayrı belirtmek 
üzere kaç defa Grup Önerisi TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur? 
Bunlardan kaçı kabul edilmiştir? 

- 2 1 1 -



TBMM B.15 8 .11.2005 0 : 4 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7840-13412/38178 0 1 Kasm 2005 
Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 4/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında kanunlaşan kanun hükmünde kararnamelere ve 
Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail ALPTEKİN 
Ek - Soru cevabı Türkiye^üyük Millet Meclisi 

^y Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında 9 adet kanun hükmünde kararname 
kanunlaştınlmıştır. Kanunlaşan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bilgiler ektedir. (Ek 1) 

Cevap 2.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca 
24, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca 24 olmak üzere toplam 48 defa Danışma Kurulu 
toplantısı isteminde bulunulmuştur. Bu toplantılardan 5' inde uzlaşma sağlanmıştır. 

Cevap 3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 20 
defa, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 23 defa İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası 
uyannca istemlerini doğrudan Genel Kurula sunmuşlardu-. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
önerilerinden 19'u, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerilerinden l'i Genel Kurulda kabul 
edilmiştir. 
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22 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA KANUNLAŞAN 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 

Eki 

K H K ÖZETİ 
NO. 

219 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname. 

357 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

396 Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

403 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

423 Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

460 Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri İle Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname. 

489 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname. 

553 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

560 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname. 

9.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, bir uzman hakkında açılan soruşturmaya iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7841) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını hususunu arz ederim. 

Enis TÜTÜNCÜ/ 
Tekirdağ Milletvekili 

Ulusal basınımızda, Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu tüzel kişiliği 
tarafından, 10 Temmuz 2005 tarihinde yapılan basın açıklaması nedeniyle, 
Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı olan ve halen TBMM'de uzman olarak görev yapan 
Sayın Ali Çolak hakkında, TBMM Başkanlığınca bir soruşturma açıldığı yönünde 
haberler yer almıştır. 
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1- Böyle bir soruşturma söz konusu mudur? Söz konuşu ise, bu. soruşturmayı 
açma talimatını kim vermiştir? Bu soruşturmayı açma talimatı bürokratlar 
tarafından verilmiş ise bu bürokratlar kimlerdir? Adı geçen bürokratların 
geçmişte her hangi bir siyasal partiden aday adaylığı ya da adaylığı söz 
konusu mudur? 

2- Geçmiş dönemlerde, TBMM'de bu tür uygulamalar yapılmış mıdır? TBMM'nin 
kurumsal kültürüyle bağdaşmayan ve bir ilk olduğu iddia edilen söz konusu 
uygulama, TBMM'nin saygınlığıyla bağdaştırılabilir mi? 

3- Böyle bir soruşturma açılmış ise, ülkemizin saygın ve önemli sivil toplum 
örgütlerinden biri tarafında yapılan basın açıklaması ve bu açıklama nedeniyle 
genel başkanı hakkında açılmış olan bu soruşturma, demokrasinû^em&fr 
ilkeleri, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından" olumlu 
karşılanabilir mi? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ' 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. , , fa ^ 

Sayr.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7841-13932/39302 

Konu: 

Sayın Enis TÜTÜNCÜ 
Tekirdağ Milletvekili 

İlgi: 1/9/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Bir uzman hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız 

ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla, 

ismail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

Ek - Soru cevabı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2 ve 3.- TBMM Genel Sekreterliği Kütüphane-Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğünde araştırma uzmanı olarak görev yapan Ali ÇOLAK, aym zamanda 
Mülkiyeliler Birliği Derneğinin Genel Başkanıdır. Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulunun, 
Hükümetin çeşitli uygulamalarına yönelik eleştiri ve endişelerini içeren bir basın bildirisi, 
11/7/2005 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında haber olarak yer almıştır. TBMM 
çalışmaları ve Parlamento ile Hükümet ilişkileri üzerinde siyasi değerlendirmeler de içeren 
söz konusu bildiri Derneğin "mulkiye.org.tr" adresli internet sitesinde de yayımlanmıştır. 

Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve Devlete bağlılık" başlıklı 7 nci 
maddesinde, Devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya 
zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacakları, görevlerini yerine getirirlerken dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamayacakları, 
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacakları ve bu 
eylemlere katılamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Aynı Kanunun, "Basma bilgi ve demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinde ise 
Devlet memurlarının kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve 
televizyon kurumlarına yetkili kılınmadıkça bilgi veya demeç veremeyecekleri 
öngörülmektedir. 

TBMM Genel Sekreterliği söz konusu basın bildirisi üzerine, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca adı 
geçen hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. 

Mülkiyeliler Birliğinin, Parlamentonun işleyişi, Parlamento ve yürütme ilişkileri 
üzerinde siyasi değerlendirmeler ve nitelendirmeler yansıtan basın açıklaması, Yönetim 
Kurulunun kendi içinden seçtiği Genel Başkan Ali ÇOLAK'in Parlamentoda araştırma 
uzmanı olması nedeniyle görevi kapsamında araştırma çalışmaları ve raporlama yaptığı 
konulan da içermektedir. 

Mülkiyeliler Birliği Ana Tüzüğünün 14 üncü maddesine göre Genel Başkan Derneği 
temsil edebilmektedir. 

Devlet Memurları Kanununun "Disiplin" başlıklı 7 nci Bölümü ve TBMM Disiplin 
Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre disiplin soruşturması 
gerektiren fiil ve hallerden haberdar olan yetkili disiplin amirinin disiplin soruşturması 
başlatması gerekmektedir. 

Söz konusu disiplin hükümleri doğrultusunda, bugüne kadar disiplin cezasına konu 
olabilecek eylem ve işlemlerde bulunan çeşitli personel hakkında disiplin soruşturması 
açılmış olduğu gibi, bundan sonra da bu tür eylem ve işlemlerin öğrenilmesi halinde 
soruşturma açılması tabiidir. 

İlgili mevzuat çerçevesinde TBMM çalışanlarının sivil toplum kuruluşlarına üye 
olmalarında ve bu kuruluşlar bünyesinde faaliyette bulunmalarında bir engel 
bulunmamaktadır. Ancak, Parlamentonun bir personelinin herhangi bir dernek veya vakfın 
üyesi olması veya yönetiminde bulunması, Devlet memuru sıfatından kaynaklanan 
sorumluluklarını ortadan kaldırmamakta, kendisine memur hukukunun yükümlülüklerinden 
bağışıklık kazandırmamaktadır. 
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10.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, belli tarihler arasında yapılmış bazı 
atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7842) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı sayın Bülent Arınç 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerine sunarım. 

mmj 
Kemal KILIÇDAROGLU 
İstanbul Milletvekili 

1. TBMM'de , 1 Ocak 1996 tarihi ile 31 Ekim 1997 tarihleri 
arasında; açıktan atama, geçici görevlendirme, diğer 
kurumlardan geçiş yoluyla; şeflik, müdür yardımcılığı, 
müdürlük, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı, 
müşavirlik, başkanlık müşavirliği kadrolarına atananların 
(dışarıdan atanmışsa geldikleri kurumlar dahil) isimleri 
nedir? Kim hangi pozisyona atanmıştır? 

2. Söz konusu dönem öncesinde ya da içinde, kurumda 
görev yaparken şeflik, müdür yardımcılığı, müdürlük, 
daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı görevlerine 
terfi ederek atananlar isimleri itibariyle kimlerdir? Kim 
hangi göreve getirilmiştir? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7842-13978/39486 0 1 Kasm 2005 

Konu: 

Sayın Kemal KILIÇDAROGLU 
İstanbul Milletvekili 

İlgi: 7/9/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

1/1/1996-31/10/1997 tarihleri arasında yapılan bazı atamalara ilişkin, ilgi 
önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandınlmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

tsmajkATPTEKÎN 
Türkiye^Büyük Millet Meclisi 

Ek - Soru cevabı Başkanvekili 
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C E V A P 1. 

01.01.1996-31.10.1997 T A R İ H L E R İ A R A S I N D A T B M M İDARİ T E Ş 
K A D R O L A R I N A ( K U R U M DIŞINDAN) A T A N A N L A R I N 

A D I V E SOYADI 

Necdet BASA 

Füsun KOROÖLU 

Nahide BOZKURT 

Saadettin NURGÜN 

Benice GÖĞÜSGER 

Mehmet UMDU 

İsmet ELGÜL 

İbrahim PINAR 

A.Teoman GÜNER 

Hüseyin YENER 

Mehmet BİÇER 

M.Erdoğan SÜRAT 

Şölen BAŞKÖYLÜ 

Güneş AKÇABOZAN 

Yaşar GÜLBAY 

Turgut BİLEN 

H.Tahsin SİFOĞLU 

Birsen ASA 

ATANMA ŞEKLİ(GELDİĞİ KURUM) 

Naklen (Çalışma Bakanlığı) 

Naklen(DPT Müsteşarlığı) 

Naklen(Tapu Kadastro Gn.Md.) 

Acıktan(TBMM Sözleşmeli Personel) 

Naklen(MEB Ank.Yenimah.Sanat Ens.) 

Naklen(TCDD Gn.Md.) 

Naklen(Çalışma ve Sos.Güv.Bakanlığı) 

AçıktanÇSayıştay Başkanlığından Emekli) 

AçıktanÇTBMM Sözleşmeli Personel) 

Naklen(TMO Genel Md.) 

İNaklen(PTT Gn.Md.) 

JAcıktanÇNiğde Ün.Rektörlüğünden Emekli) 

|Naklen(T.C.Ziraat Bankası) 

|Naklen(MEB Gazi Çiftliği Lisesi) 

=Naklen(Orman Bakanlığı) 

|Naklen(Orman Bakanlığı) 

İNaklen(Çaykur Gn.Md.) 

lNaklen(Çevre Bakanlığı) 

ATANDIĞI GÖREV 

Genel Sekreter 

Başkan Müşaviri 

Başkan Müşaviri 

Başkan Müşaviri 

Başkan Müşaviri 

[Başkan Müşaviri 

[Başkan Müşaviri 

i Başkan Müşaviri 

[Başkan Müşaviri 

{Personel ve Özlük 

f Müşavir 

I Müşavir 

İMüşavir 

IMüşavir 

İMüşavir 

İşleri M 

(Saymanlık Md.Müdür Y 

f Sosyal Hizmetler Md.Mü 

I Saray ve Köşklere . Grup 



CEVAP 2. 
01.01.1996-31.10.1997 TARİHLERİ ARASINDA TBMM İDARİ TEŞ 

KADROLARINA (KURUM İÇİNDEN) ATANANLARI 

ADI VE SOYADI 

Muzaffer BİRBEN 

Bekir Sıtkı YALÇIN 

RaufBOZKURT 

Ünal IRGAŞ 

Celal UZUN 

Ali Rıza CİHAN 

Mehmet DÜNŞEN 

İsmail YERTUTAN 

Ünal YENER 

Recai ÇIRPAN 

İbrahim BİRLER 

Tuncer YILMAZ 

Gündüz DİNÇER 

İbrahim ARAÇ 

Cevat ORAL 

Necla BALSÖZ 

Ethem DEMİR 

İ.Düzgün ÖZGÖR 

Elvan ER YAŞAR 

İESKİ GÖREVİ 

j Bütçe Müdürü 

!Başkan Müşaviri 

!Kanunlar ve Kararlar Müdürü 

{Bütçe Müdür Yardımcısı 

{Saymanlık Müdür Yardımcısı 

iKütüphane-Dok. ve Tercüme Müdür Yrd. 

[Özel Kalem Müdür Yardımcısı 

{Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı 

{Müşavir 

{Genel Sek.İdari Şube Müdürlüğü Memuru 

{Genel Sek.İdari Şube Müdürlüğü Şefi 

İKütüphanc-Dok.ve Tercüme Md.Uzmanı 

IKanunlar ve Kararlar Md.Uzmanı 

: Kanunlar ve Kararlar Md Uzman 

{Kanunlar ve Kararlar Md Uzman 

{Kanunlar ve Kararlar Md Uzman 

{Personel ve Özlük İşleri Müdürü 

{Tutanak Md.Uzman Stenografı 

{Basımevi Md. Şefi 

JATANDIĞI GÖREV 

{Genel Sekreter Yardımc 

1 Personel ve Muhasebe D 

IKanunlar ve Kararlar Da 

! Bütçe Müdürü 

İBütçe-Maliye Müdürü 

{Özel Kalem Müdürü 

{Kanunlar ve Kararlar M 

{Özel Kalem Müdürü 

{Genel Sek.İdari Şube M 

{Sosyal Hizmetler Müdür 

IKütüphane-Dok.ve Terc 

i Kanunlar ve Kararlar M 

i Kanunlar ve Kararlar M 

{Kanunlar ve Kararlar M 

{Kanunlar ve Kararlar M 

{Parlamenter Hizmetleri 

{Tutanak Müdür Yrd. 

IBasımcvi Md. Müdür Y 
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// .- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, bir uzman hakkında açılan soruştur
maya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7843) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı SayırfBötent 

ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve Içtüzyğün 96. 

Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Mülkiyeliler Birliğinin bir açıklaması nedeniyle, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı ve 

TBMM kütüphanesi uzmanlarından Ali ÇOLAK hakkında soruşturma açıldığı basına 

yansımıştır. 

1. Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu bünyesinde başka kamu görevlileri de 

bulunduğu halde, sadece TBMM'de görevli Genel Başkan Ali ÇOLAK 

hakkında soruşturma açılmış olmasını neye bağlıyorsunuz? Diğer yönetim 

kurulu üyeleri hakkında soruşturma açmayan ilgili kurumların görevi ihmal 

suçunu işlediklerini düşünüyor musunuz? 

2. 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle memurların sivil toplum 

kuruluşlarındaki benzer faaliyetleri hakkında herhangi bir işlem yapılmaması 

istenirken, TBMM'de bu tür bir işlemin gerçekleştirilmiş olması, Meclis 

Başkanlığı ile Başbakanlık arasında bir görüş farklılığını mı göstermektedir? 

3. Yoksa, soruşturmanın açılması, iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi 

ile dolaylı ve dolaysız yollardan ilişki içinde olan ve bu yollar kullanılarak 

döneminizde atanmış bazı bürokratlarınızın bir tasarrufu mudur? Eğer 

böyleyse, bu kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatmayi'düşünüyor^ 

musunuz? 

4. Sadece bu uygulama bile, Mülkiyeliler Birliği bildirisinde sözü edilen siyasi 

kadrolaşmanın olumsuzluklarını göstermemekte midir? 

5. Bir genel sekreter yardımcınızın basında yer alan açıklamasında "herhangi bir 

suç olup olmadığının araştırıldığı" belirtilmektedir. Soruşturma öncesinde 

gerekli hukuki değerlendirmenin yapılarak, araştırmanın tamamlanmış olması 

gerekmez miydi? Yasama organında bu tür hukuk hatalarının yapılmasını 

neye bağlıyorsunuz? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7843-13878/39200 0 1 tow 2M5 
Konu: 

Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

îlgi: 29/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Bir uzman hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız 
ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

ismail ALPTEKİN 
Ek - Soru cevabı T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i 

Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3, 4 ve S.- TBMM Genel Sekreterliği Kütüphane-Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğünde araştırma uzmanı olarak görev yapan Ali ÇOLAK, aynı zamanda 
Mülkiyeliler Birliği Derneğinin Genel Başkanıdır. Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulunun, 
Hükümetin çeşitli uygulamalarına yönelik eleştiri ve endişelerini içeren bir basın bildirisi, 
11/7/2005 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında haber olarak yer almıştır. TBMM 
çalışmaları ve Parlamento ile Hükümet ilişkileri üzerinde siyasi değerlendirmeler de içeren 
söz konusu bildiri Derneğin "mulkiye.org.tr" adresli internet sitesinde de yayımlanmıştır. 

Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve Devlete bağlılık" başlıklı 7 nci 
maddesinde, Devlet memurlannm herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya 
zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacaklan, görevlerini yerine getirirlerken dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamayacakları, 
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacaklan ve bu 
eylemlere katılamayacaktan hükme bağlanmıştır. 
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Aynı Kanunun, "Basına bilgi ve demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinde ise 
Devlet memurlarının kamu görevleri hakkında basma, haber ajanslarına veya radyo ve 
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremeyecekleri öngörülmektedir. 

TBMM Genel Sekreterliği söz konusu basın bildirisi üzerine, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uyarınca ilgili hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. 

Devlet Memurları Kanununun "Disiplin" başlıklı 7 nci Bölümü ve TBMM Disiplin 
Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre disiplin soruşturması 
gerektiren fiil ve hallerden haberdar olan yetkili disiplin amirinin disiplin soruşturması 
başlatması gerekmektedir. 

İlgili mevzuat çerçevesinde TBMM çalışanlarının sivil toplum kuruluşlarına üye 
olmalarında ve bu kuruluşlar bünyesinde faaliyette bulunmalarında bir engel 
bulunmamaktadır. Ancak Parlamentonun bir personelinin herhangi bir dernek veya vakfın 
üyesi olması veya yönetiminde bulunması, Devlet memuru sıfatından kaynaklanan 
sorumluluklarını ortadan kaldırmamakta, kendisine memur hukukunun yükümlülüklerinden 
bağışıklık kazandırmamaktadır. 

Sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemler konulu 2005/14 sayılı 
Başbakanlık genelgesinde, kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonları temsilci ve 
yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, kamu görevleri ile 
ilgili olmayan konularda yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması 
yapılamayacağı belirtilmektedir. Söz konusu genelge dernek çalışmalarını kapsamayıp, 
kamu görevlileri sendikaları faaliyetlerinde kamu görevleri ile ilgili olmayan konulardaki 
basın açıklamaları için disiplin soruşturması açılmamasını öngörmektedir. Bilindiği gibi 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı personeline 
sendika hakkı tanımamaktadır. 

Dernek olan Mülkiyeliler Birliğinin, Parlamentonun işleyişi, Parlamento ve yürütme 
ilişkileri üzerinde siyasi değerlendirmeler ve nitelendirmeler yansıtan basın açıklaması, 
Yönetim Kurulunun kendi içinden seçtiği Genel Başkan Ali ÇOLAK'ın Parlamentoda 
araştırma uzmanı olması nedeniyle görevi kapsamında araştırma çalışmaları ve raporlama 
yaptığı konuları da içermektedir. 

Mülkiyeliler Birliği Ana Tüzüğünün 14 üncü maddesine göre Genel Başkan Derneği 
tek başına temsil edebilmektedir. 

Kamu göreviyle ilgili konulardaki dernek faaliyetinden dolayı, ortaya çıkan durumun 
hukuki tespiti ve gereği amacıyla ilgili hakkında açılan soruşturma, TBMM Genel 
Sekreterliğinin görevi ve yetkisi içerisinde yapılan ve yürütülen bir işlemdir. Basm 
açıklamasında imzası bulunan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kamu görevlisi olup 
olmadığının ve haklarında soruşturma açılıp açılmadığının İçişleri Bakanlığından sorulması 
uygun olacaktır. 

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 22 nci Dönem 3 üncü yasama yılında kabul 
edilen kanunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7844) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili' 

1- 22. Dönem, 3. Yasama yılında kaç Kanun kabul edilmiştir? Bunlardan 
kaç adeti Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmedir? 

2- 22. Dönem, 3. Yasama yılında kabul edilen Kanunlardan kaç adeti 
TBMM'ye Kanun Teklifi olarak sunulmuştur?. 

3- 22. Dönem, 3. Yasama yılında Kabul edilen Kanunlardan kaç adeti 
TBMM'ye Kanun Tasarısı olarak sunulmuştur ? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.ONS.0.10.00.02-7/7844-13397/38095 ° 1 ***" 

Konu: 

Sayın Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

İlgi: 3/8/2005 tarihli yazılı soru önergeniz. 

22 nci dönem 3 üncü yasama yılında kabul edilen kanunlara ilişkin, ilgi önergenizde 
yer alan sorulannız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılanmla. 

İsmail ALPTEKİN 
Türkiy^Büyük Millet Meclisi 

Ek - Soru cevabı Başkanvekili 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda 166 adet kanun kabul edilmiştir. Kabul edilen bu kanunlardan 43 adedi 
Anayasanın 90 mcı maddesine göre yapılmış milletlerarası andlaşmadır. 

Cevap 2,3.- 22 nci dönem 3 üncü yasama yılında 115 adet kanun tasansı, başka bir 
tasan veya teklif ile birleştirilmeksizin kanunlaştınlmıştır. Aynı şekilde 30 adet kanun teklifi 
başka bir tasan veya teklifle birleştirilmeksizin kanunlaştınlmıştır. 25 adet kanun teklifinden 
birleştirilmek suretiyle 10 adet kanun, 18 adet kanun tasansından birleştirilmek suretiyle 7 
adet kanun, 24 adet kanun tasansı ve teklifinden birleştirilmek suretiyle 4 adet kanun kabul 
edilmiştir. 
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13 - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan baş
vurulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/7852) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

25 Ağustos 2005 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri 
gereğince Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Yakup KÖPENEK 
Ankara Milletvekili 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması, 5176 sayı ve 25 Mayıs 2004 tarihli 
Yasa ile sağlanmış ve Yasa, yayımı tarihinde yani 8 Haziran 2004'te yürürlüğe 
girmişti. 

0 tarihten bu yana geçen süre içinde Etik Kurulunun yaptığı çalışmalar 
bağlamında: 
1 .Kurula kaç başvuru yapılmıştır? 

2.Başvuruların, kamu görevlilerinin bağlı oldukları bakanlıklar ve genel 
müdürlüklere göre dağılımları nasıldır? 

3.Şimdiye kadar kaç kamu görevlisi hakkında, "etik davranış ilkelerine aykırı 
işlem ve eylemi olduğu gerekçesiyle" işlem yapılmıştır? 

4.Bu işlemlerden hangi sonuçlar alınmıştır?, 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/O./o / 
Konu: 7' .->/ 

ö tjJjiJİOOS 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk.mn, 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7852-13888/39210 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.10.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-471-11/4573 sayılı 
yazısı. 

c) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının, 28.10.2005 tarih ve B.02.0. 
PPG.0.12-106/15317 saydı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/7852 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Mehmet Ali JAHİN 
„. *. . , v . . . Devlet Bakim ye 
Ek: ilgi (c) yazı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Kamu Görevlileri Etik Kumlu 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12 {00 - 1 5 3 1 7 28 EKİM 2005 
Konu : 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 19/10/2005 tarihli ve B.02.0.002/6826 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yakup Kepenek'in, etik ilkelerine aykırı 
davranışları sebebiyle kamu görevlileri hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yapılan 
başvuru sayısı, hakkında başvuru yapılan kamu görevlilerin bakanlık ve genel müdürlüklere 
göre dağılımları, kaç kamu görevlisi hakkında "etik davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemi 
olduğu" gerekçesiyle işlem yapıldığı ve bu işlemlerden hangi sonuçların alındığı 
hususlarındaki ilgi yazınız eki 7/7852 esas no'lu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'Ma Başbakanlık bünyesinde Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş ve mezkur Kanunun 2'nci maddesi uyarınca 9/9/2004 
tarihli ve 25578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.8.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Başkan ve Üyeliklerine atama yapılan Kurul 29/9/2004 tarihinde 
ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. 

5176 sayılı Kanunun Amaç ve kapsam başlıklı 1. maddesinde; 

- Kanunun amacı, "kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini 
belirlemek ve uygulamayı gözetmek" olarak belirtilmiş, 

- Kanun kapsamında; "genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareierikamu 
iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, 
kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon 
ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve 
denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel" sayılmış, 

- "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz." hükmüyle de Kanun kapsamı dışında bulunanlar 
belirlenmiştir. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, mezkur Kanunun 3. maddesinde belirtildiği üzere, 
"kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini 
hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği 
iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı 
yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere 
çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla 
görevli ve yetkili" kılınmıştır. 

Bunun yanı sıra, 5176 sayılı Kanunun başvurularla ilgili 4. maddesinin; 

- İlk fıkrasında, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar hakkında Kurula yapılacak 
başvurularla ilgili olarak; "Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik 
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davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya 
eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. Hangi unvanların 
genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı ve yürüttükleri 
hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir." hükmü yer almış, 

- İkinci fıkrasında ise yetkili disiplin kurullarına hakkında yapılacak başvurular 
hakkında "Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları 
bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin 
kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış 
ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Değerlendirme sonucu 
alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir." hükmüne yer verilmiş, 

- Dördüncü fıkrasında ise "Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili 
disiplin kurullarına başvuru yapılamayacağı ve inceleme sırasında yargı yoluna gidildiği 
anlaşılan başvuruların işleminin durdurulacağı" hüküm altına alınmıştır. 

Mezkur Kanun hükümleriyle Kurulumuza verilen görev ve yetkiler çerçevesinde 
uygulamaya esas olmak üzere yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlanmış ve kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum 
örgütlerinin katkı ve görüşleri de alınarak nihai şekli verilen yönetmelik yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

"Kamu Görevlileri Etik Davranış tikeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik" 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. Yönetmelikle, kamu görevlilerinin uymaları gereken "Etik Davranış 
ilkeleri", kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate 
alınarak en az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin unvanları ve kamu 
görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkında yapılacak başvurulara 
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
hususlarda düzenleme yapılmıştır. 

Kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu hususunda 
Kurulumuza intikal eden başvuru dilekçeleri hakkında, 5176 sayılı Kanun ve buna istinaden 
çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleriyle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde inceleme 
ve değerlendirme yapılmakta ve gereken işlem tesis edilmektedir. 

Bu itibarla; Kurulumuz kayıtlarına bu güne kadar intikal eden başvurular hakkında; 
başvuru konusu, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisinin kurumu, görevi ve başvurunun 
sonucu hakkındaki bilgileri içeren tablo ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

^ 3 £ ^ " 
Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM 

Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu Başkanı 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
E k - 1 Liste TARİH: %%.$&>$ 

SAYI 9-/3, 
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BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Haksız ve adaletsiz şekilde yapılan ve 
eşit olmayan görev dağılımı nedeniyle 
mağdur edilme, görev yerinin haksız 
yere değiştirilmesi ve keyfi uygulamalara 
maruz bırakılması 

İş yükünün haksız ve adaletsiz şekilde 
dağıtılarak aşırı görev verilmesi, görev 
yerinin haksız yere değiştirilmesi 

Eşinin yankesicilerin saldırısına 
uğraması sonucunda gittikleri emniyette 
konuyla ilgili hiçbir tetkik veya inceleme 
yapmaması ve gerekli duyarlılığı 
göstermemesi 

Aydın plakalı resmi bir aracın Bursa'da 
görülmesi üzerine aracın görevli olarak 
bulunup bulunmadığı ve konunun 
incelenerek gereğinin yapılması 

iş akdinin iptal edilmesi sonrasında 
kazanılmış haklarının ödenmemesi 

Başkan ve üyelerin diğer personelden 
ayrıcalıklı sağlık hizmeti almaları ve bu 
hizmeti şahsi çıkarları için kullanmaları 

Komiser 
İl Emniyet Md.Yrd. 

Komiser 

Sirkeci Polis 
Merkezi ve il 
Emniyet Md. 
Görevlileri 

Kurum yetkilileri 

Kurum Başkan ve 
Üyeleri 

Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü 

Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü 

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü 

Petkim Genel 
Müdürlüğü 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yap 
Bakanlığına int 
5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapı 
Bakanlığına int 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
intikal ettirilmiş 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
intikal ettirilmiş 
5176 sayılı Ka 
nedeniyle öze 

Yönetmeliğin 
Gazete'de ya 
ilkelere aykır 
yapılamaz." 
öncesine ait i 
işlem yapılama 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU H 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Meslek memuru olan başvuru sahibi, 
diplomatik statüde bulundukları ülkede 
polis tarafından izinsiz bir şekilde evine 
girilmesine Büyükelçilik Müsteşarı ve 
Büyükelçi tarafından sessiz kalınarak 
görevin ihlal edilmesi 

Başkonsolosluk Ataşesiyken yaşanan 
olaylar sonrasında "sert yazışma üslubu" 
nedeniyle yurtdışından merkeze 
çekilmesi ve ı haksızlığa uğraması 

Haksız yere görevden alınma 

Hasta haklarını ihlal, kamu imkanlarının 
uygunsuz kullanılması ve özel hastaların 
kayrılması 

Yeğenini ziyaret etmek üzere gittikleri 
cezaevinde keyfi bir biçimde 
tutuklanarak cezaevine konulmaları 

Yeşil kart başvurusunun reddi 

Eş durumu gözetilmeksizin tayin 
yapılması, eşiyle ayrı illerde çalışmak 
zorunda bırakılması 

Büyükelçilik 
Müsteşarı 
Büyükelçi 

Büyükelçi 

Vali Yardımcısı 

Hastane görevlileri 

Cezaevi Savcısı 

İlgili görevliler 

Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü 

Dışişleri Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

Yetkililer 

Kaymakamlık 

içişleri Bakanlığı 

Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 

Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamak 
ettirilmiştir. 

Yargı men 
bulunmadığın 
başvuru h 
bulunmamak 
intikal ettirilm 
Kurulun göre 
nedeniyle ilgi 
Yönetmeliğin 
Gazete'de 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
başvuru hakk 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Haksız uygulamalara maruz kalması 

Kaçak Elektrik Kullanımı 

Memur etiğine uygun olmayan bazı 
davranışlar 

Yapılan görevlendirme sonucunda 
kendisinin ve ailesinin mağdur edilmesi 

Yanlı davranma, adam kayırma 

Hukuka ve etiğe uygun olmayan 
davranışlar, farklı ücretlendirme 
yapılması, yargı kararlarının yerine 
getirilmemesi 

Cezaevi Müdürü 

TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim 
görevlileri 

Üniversite 
yöneticileri 

Kaymakam 

ilgili görevliler 

Cezaevi 

İlce Belediye 
Başkanı 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Trakya Üniversitesi 

içişleri Bakanlığı 

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü 

5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
Yönetmeliğin 
Gazete'de ya 
ilkelere aykın 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
Müdürlüğe gö 
5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapıl 
5176 sayılı Ka 
bulunmadığınd 
başvuru ha 
bulunmamakta 
Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere aykı 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
Bakanlığa gön 
5176 sayılı K 
Maddesinin ilk 
Maddeleri çe 
olmadığından 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Hissedan olduğu arazi üzerinde 
ruhsatsız inşaat yapılmasına karşın 
Belediye ve Kaymakamlığın 
başvurusunu değerlendirmemesi 

Denetim görevinin kötüye kullanılması, 
çıkar ve menfaat sağlanması 

Bilgisayar ihalesinde rekabete aykırı 
şartlar bulunması 

Belediyenin araçlarının özel işlerde 
kullanılması 

Ihlas Finans, Yimpaş, Büyük Anadolu 
Holdinge yatırdığı parasını geri 
alamaması 

D.S.İ. Gn.Md.lüğûnün organizasyonu 
olan Van Gölü Doğa ve Çevre 
Sorunlarına uyum içinde çözümler 
üretmek amaçlı seminerin adının 
Sempozyum olarak değiştirilmesi. 
Derneğin bilgisi dışında anlaşma 
süresinin uzatılıp kullanılmayan bir 
hizmetin hesaptan para çekilmesi 
suretiyle zorla satılması 
Hastanede yapılan bir çok ihalede 
usulsüzlük yapılması 

Belediye görevlileri 

Başmüfettiş 

İlgili görevliler 

Şoför 

ilgili yetkililer 

Kurum yetkilileri 

Şirket yetkilileri 

Devlet Hastanesi 

Belde Belediyesi 

Sağlık Bakanlığı 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Büyükşehir 
Belediyesi 

Özel Şirketler 

DSİ Genel 
Müdürlüğü 

Mynet Medya 
Yayıncılık 

Sağlık Bakanlığı 

5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı Ka 
30, 31. 33 ve 
başvuru çer 
olmadığından 
5176 sayılı K 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
Başkanlığına 
5176 sayılı K 
kapsamında 
bulunmayan b 
bulunmamakt 
5176 s.k.nun 
fıkrası ve Yö 
Kurulun göre 
herhangi bir iş 

5176 sayılı K 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamakt 
Yönetmeliğin 
imzasız dilek 
işlem bulunm 
intikal ettirilmi 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ÖSS dışındaki sınav soru ve 
cevaplarının açıklanmaması suretiyle 
şeffaflığa aykırı davranılması. Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kurulu 
kararlarının yerine getirilmemesi 

1996 yılında yazılan kitapta intihal 
yapılması 

öğretim üyesinin yazdığı kitapta intihal 
yapması 

Memur etiğine uygun olmayan 
davranışlar 

Genel temizlik ihalesinde usulsüzlük 
yapılması 

Basına izinsiz ve yetkisiz açıklama 
yapılması nedeniyle hakkında 
soruşturma açılması nedeniyle mağdur 
olma ve bu açıklamayı yapanlar 
hakkında işlem yapılmaması. 

imar Planının değiştirilerek SİT alanına 
akaryakıt istasyonu ruhsatı verilmesi ve 
yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen 
Faaliyetine göz yumulması 

Başkanlık yetkilileri 

Müsteşar 

öğretim Üyesi 

Bölge Müdür V., 
Bölge Müdür Yrd. 

İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri 

Devlet Hastanesi 
Başhekimi 

Belediye görevlileri 

ÖSYM Başkanlığı 

Başbakanlık 

Niğde Üniversitesi 

Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Bölge 
Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

İtçe Belediye 
Başkanlığı 

5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlanm 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapıla 
5176 sayılı Ka 
kapsamında b 
bulunmayan v 
ilişkin başvuru 
bulunmamaktad 

5176 sayılı Ka 
kapsamında bu 
(ı) bendi gereğ 
yapılacak herha 
5176 sayılı Ka 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
intikal ettirilmişt 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Karışmış hesabını düzelttirmek amacıyla 
Bankaya PTT kanalıyla gönderdiği 
evrakların Banka tarafından 
kaybedilmesi 

Devlet malını yağmalanmasına dair 
raporların ilgili makamlara 
ulaştırılmasına rağmen hiçbir işlem 
yapılmaması 

Personelin haksız uygulamalara maruz 
kalması ve görev yerinin değiştirilmesi 

Kaçak ağaç kesimine göz yumulması, 
bundan menfaat temin edilmesi 

Denetim görevlisinin görevini kötüye 
kullanması ve menfaat sağlaması 

Bilgi Edinme taleplerinin yerine 
getirilmemesi 

Kamu görevi yapan bir şoförün alkollü 
olarak resmi araç kullanmak suretiyle 
kamu malına zarar vermesi 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 
sözleşmeli personel alınması 
uygulamasının etik davranış ilkelerine 
aykırılık taşıdığı 

Şube yetkilileri 

Bazı öğretim 
Üyeleri 

Başkan Yrd.. 
Personel Müdürü 

Orman Bölge 
Müdürü 

SSK Başmüfettişi 

Kaymakamlık 
görevlileri 

Şoför 

Bakanlık yetkilileri 

Ziraat Bankası 

Adnan Menderes 
Üniversitesi 

Belediye Başkanlığı 

Çevre ve Orman 
Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
güvenlik bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Çevre Orman 
Bakanlığı 

Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı 

5176 sayılı Ka 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamaktad 
intikal ettirilmişt 
5176 sayılı 
kapsamında b 
bulunmayan ba 
bulunmamakta 

5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
5176 sayılı Ka 
4. Maddesi ge 
bulunmayan k 
görev ve yetki 

5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
hakkını kullana 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
5176 sayılı K 
ve 35. madd 
nitelikli başvu 
işlem bulunma 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU H 

43 

44 

45 

46 

47 

43 

49 

Yapı ve yapı kullanma izni işlemlerinde 
kırmızı baretli asıl fenni mesul üst düzey 
1.sınıf fen adamı materyalist mimar 
mühendislerin yetkili olması nedeniyle 
bunun dışındaki görevlilerin işlemlerinin 
kabul edilmemesi 

Öğretim üyeliğinin haksız biçimde 
verilmemesi ve bunlara ihtiyaç olmadığı 
gerekçesiyle muvafakat verilen 
personelin yerine hemen personel 
alınması 

Deprem mağduru olmasına rağmen 
konut tahsis edilmemesi 

Etik Davranış İlkelerine aykırı 
davranışlarda bulunulması 

Verdiği dilekçeye ilgili birimin yerine 
başka bir birim tarafından geçiştirmek 
maksatlı yanıt verilmesi 

Hangi Kuruma ait olduğunu bilmediği 06 
plakalı resmi bir aracın Pazar günü 
bagajında çocuklar bulunmak suretiyle 
seyir halinde olması 

Babasının ameliyatında bulunan öğretim 
Üyelerinin bıçak parası talep etmeleri 
sonrasında bu paranın ödenememesi 
nedeniyle ilgi gösterilmeyen hastanın 
vefat etmesi 

Kurum yetkilileri 

Bölüm Başkanı 

İlgili görevliler 

Daire Başkanı 

İlgili görevliler 

İlgili Yetkililer 

öğretim Üyeleri 

Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı 
Belediyeler 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

Düzce Valiliği 

DHMİ Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

İlgili Kurum 

Ege Üniversitesi 

5176 sayılı 
organlarınd 
karara bağla 
veya yetkil 
hükmü ve Y 
unsurları taş 
yapılacak he 
5176 sayılı 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamak 

5176 sayılı 
ve 35. ma 
nitelikli başv 
işlem bulun 
intikal ettirilm 
5176 sayılı 
gereğince K 
Bakanlığa gö 
5176 sayılı 
ve 35. ma 
nitelikli başv 
işlem bulunm 

5176 sayılı 
müdür ve 
hakkındaki 
bulunmamak 
gönderilmişti 

5176 sayılı 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamak 
Rektörlüğüne 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

50 

51 

52 

53 

54 

Kamu alacağının tahsilinde gereken 
özenin gösterilmeyerek zarara yol 
açılması vb. nedenlerle Etik Davranış 
İlkelerine aykırı uygulamalarda 
bulunulması 

Bakanlıkça gerçekleştirilen sınavda 
usulsüzlük yapılması ve etik davranış 
ilkelerine aykırı davranılması 

Kişilere özel kadro tahsisi. Oda 
kaynaklarının amaç dışı kullanımı 

Bilinçli olarak uygun çalışma ortamı 
sağlanmaması ve mahkeme kararlarına 
uyulmaması ve sürekli şehir dışında 
görevlendirilmesi suretiyle mağdur 
edilmesi 
Kursiyerlerden yasal olmayan yollarla 
para alınarak yolsuzluk yapılması ve 
şikayete rağmen konunun örtbas 
edilmesi 

Genel Müdür V. 
Teftiş Kurulu 
Başkan V. 

Bakanlık yetkilileri 

Oda Başkanı, 
Genel Sekreter 

Başkan, Başkan 
Vekili. Genel Müdür 
ve Vekili 

Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri 

Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Terziler ve 
Konfeksiyoncular 
Odası 

Büyükşehir 
Belediyesi 

İçişleri Bakanlığı 

Yönetmeliğin G 
Gazete'de ya 
ilkelere aykır 
yapılamaz." 
öncesine ait k 
işlem yapılama 
Bakanlığına int 
Yönetmeliğin G 
Gazete'de ya 
ilkelere aykın 
yapılamaz." 
öncesine ait i 
işlem yapılama 
intikal ettirilmiş 
Başvuru incele 

inceleme aşam 

Başvuru incele 

NOT : Şahısların veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamada karşılaştıkları problemler, 
tereddüde düştükleri hususlar ve muhtelif konulara ilişkin görüş bildirilmesi talebini 
içeren başvuruları ile başvuru usul ve esaslarına uygun olmayan ve tamamıyla Kurulun 

görev ve yetki alanı dışında kalan başvurular listeye dahil edilmemiştir. 



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

14.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, konut kredisi kullanımına, 
Taşıt kredisi kullanımına, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 

cevabı (7/7905, 7906) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- 2004 yılı başından bugüne kadar kaç kişi konut kredisi kullanmıştır ? 
Bu kredilerin toplam meblağı ne kadardır ? 

2- Kredi alanların kaç tanesi ödeme planı çerçevesinde düzenli olarak 
ödemesini yapmaktadır ? 

3- Düzenli ödeme yapılmaması nedeniyle kaç konuta el konulmuştur ? 

- 2 3 4 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı -.8.02.0.001/04-3314 01/41/2005 

Konu : 7/7905-14047 ve 7/7906-14046 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7905-14047/39717 sayılı 
yazınız. 

b)07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7906-14046/39716 sayılı 
yazımz. 

c)Başbakanlığın 17.10.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-471-64/4568 sayılı yazısı. 
d)Başbakanlığm 17.10.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-471-65/4569 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/7905-14047 ve 7/7906-14046 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabına ilişkin 
olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28/10/2005 tarih ve BDDK.2005.01.KÎK-
9212 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-BDDK'nun 28.10.2005 tarih ve 9212 sayılı yazısı/ 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

Sayı : BDDK.2005.01 .KİK- *** x~ 
Konu : Soru önergesi 2 8-10-2005 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abd^JjîttşENER) 

îlgi M8.10.2005 tarih ve B.02.0.001/01-3214 ve 3215 sayılı evrak akış ve talimat formları. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formları ekinde gönderilen îzmir Milletvekili 
Bülent BARATALI'nm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7905 ve 7/7906 sayılı soru 
önergelerinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

2004 yılı başından itibaren konut ve taşıt kredisi kullandırılan ve ödeme planı 
çerçevesinde düzenli ödemede bulunan müşteri sayısı ve meblağ bilgileri üçer aylık dönemler 
itibariyle ekteki tabloda sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Kurumumuz veri tabanında, düzenli ödeme yapılmaması nedeniyle el 
konulan konut ve taşıt bilgilerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığından söz konusu 
sorular cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

EK: 1 tablo 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yarclinciliği 

Ta;ih 3VAQ.'LooŞ 
Sayı "1435"' 
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TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyar TL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyar TL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERt ADEDİ 

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyar TL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM MÜŞTERt ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyar TL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERİ ADEDt 

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyon YTL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERt ADEDt 

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ 

TOPLAM TUTAR (Milyon YTL) 
DÜZENLİ ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERt ADEDt 

TOPLAM MÜŞTERt ADEDt 

TOPLAM TUTAR (Milyon YTL) 
DÜZENLt ÖDEME YAPAN 
MÜŞTERİ ADEDt 

MART 2004 
KONUT KREDİSİ 

60.622 

1.279.651 

59.463 
HAZİRAN 2004 

KONUT KREDİSİ 

79.978 

1.942.833 

78.874 
EYLÜL 2004 
KONUT KREDİSİ 

108.236 

2.352.271 

107.197 
ARALIK 2004 

KONUT KREDİSİ 

113.012 

2.645.551 

112.189 
;MAR?2OOÜ 

KONUT KREDtSİ 

142.960 

3.779 

142.276 
HAZİRAN 2Ö05 

KONUT KREDtSt 

196.564 

6.133 

195.824 
AĞUSTOS 200$ V 

KONUT KREDtSt 

220.348 

7.951 

219.597 

TAŞİT KREDİSİ 

325.226 

2.609.372 

319.102 

TAŞIT KREDİSİ 

408.228 

3.832.956 

401.397 

TAŞIT KREDtSİ 

448.781 

4.261.867 

442.288 

TAŞİT KREDtSt 

465.014 

4.222.904 

460.110 

TAŞIT KREDtSt 

518.901 

4.518 

513.411 

TAŞIT KREDtSt 

543.679 

5.076 

537.504 

TAŞIT KREDtSt 

560.934 

5.377 

554.155 
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75.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, kayısı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7909) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasamızın 
98.ve İçtüzüğün 99.maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

15.08.2005 
Muharrem KILIÇ 
Malatya Milletvekili 

Malatya'mızın en büyük gelir kaynağı kayısıdır.Malatya kayısısı~2d03yıhnda yaklaşık 
%90 oranında don felaketinden zarar gördü.Resmi verilere göre 2004 yılında 
Malatya'nın kayısı ve diğer ürünlerinden uğradığı zarar 300 trilyonun üzerindedir.Bu 
zararla ilgili olarak üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümetiniz 
tarafından ne gibi tedbirler alındığını 22.11.2004 tarihli soru önergemle şahsınıza 
sormuştum.Ne yazık ki Malatya'nın 2004'de uğradığı don felaketiyle ilgili olarak bir 
önleminiz ve desteğiniz olmadı. 

Malatya'mızda kayısı üretimi 2005 yılında çok iyidir.Ancak,bu kez de bir grup yaş ve 
kuru kayısı alıcısı tüccar,geçen yıldan zor durumda olan,borçlu olduğu için pazarlık 
gücü olmayan çiftçinin ürününü elinden yok pahasına almaya çalışmaktadır.Yaş 
kayısının kilogramını 10-15 kuruşa,kuru kayısının kilogramını ise l-l,5TL.fiyatla 
alınmaya çalışılmaktadır.Bu fiyatlar ürün maliyetinin yarısı bile değildir. 

Çiftçi,kayısı üretimi için gübreciye,mazot bayilerine,diğer üretim, girdilerini sağlayan 
esnafa borçludur.Kayısı ürününün sezonu geçmeden bir an önce ağaçtan 
indirilmesi,islimi ve çekirdekten çıkarılmasının sağlanması için çalıştırmış olduğu 
sezonluk işçilere borçlanmıştır. £snaf,alacağı için beklese bile sezonluk işçinin ücretini 
hemen ödemesi gerekmektedir.Üretici çiftçinin bu mağduriyetini bilen tüccar,yok 
fiyatına ürünü çiftçinin elinden almaktadır.Üretici acil borçlarını kapatabilmek için 
ziraat bankasından kredi almaya çalışmaktadır 

Kayısı,ülke ekonomisine yıllık 200 milyon dolar bir girdi sağiamaktadır.Malatya'daki 
bu fiyat düşmesi kaysının satış fiyatına da yansıtnaktadır.2004 de yaklaşık 2800 dolara 
ihraç edilen kayısının ihraç fiyatı da 1700 doların altına düşmüştür Bu durumdan ülke 
ekonomimizin de zarar göreceği ortadadır. 

Henüz kayısı sezonu açılmadan önce bu sorunları Meclis Kürsüsünde defalarca dile 
getirerek önlem alınmasını talep ettiğimiz halde ne yazık ki bu konuşmalarımız dikkate 
alınmadı.Kayısı Birlik yeterince desteklenerek yaş ve kuru kayısı alımında piyasaya 
sokulmadı. 

Aynı duyarsızlığın fındıkta yaşanmadığını görüyoruz.Bir yandan Sayın Bakan Kürşat 
Tüzmen'in,diğer taraftan ziraat odaları teşkilatlarının ve Fiskobirlik'in fındıkta fiyat 
düşüklüğünü önlemek için çaba harcadıklarını sevinerek görmekteyiz.Bu olumlu bir 
gelişme.Ancak bu duyarhhğın kayısıda da,üzümde de,kirazda da ve diğer.ür ünler imizd» 
de gösterilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 
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Türkiye'deki kayısının %83'ü Malatya'da üretilmektedir.Yukarıda belirttiğimiz kayısı 
ihraç ürünü olup ülke ekonomisine önemli katkısı bulunmaktadır.Gereklî Pazar 
yaratılmasında bu katkının giderek artacağı da ortadadır. 

Bu bağlamda: 

l-Yoksulluğu,işsizliği Önleyeceğinizhhalkın sorunlarını çözeceğinizi belirterek halktan oy 
aldınız-Malatya'dan da beş milletvekiliçtkarttıntz-Kayısınm fiyatı 2005fiyatlarının dörtte 
birine geriledLAncak gerek sizin ve gerekse bakanlarınızın Malatya kayısısının 
sorunlarının çözümü,mağdur olan çiftçilerimize yanlım edilmesiyle ilgili hiçbir girişimine 
tanık olmadık./ Malatya 'mn sorunlarının çözülmemesinin sebepleri nelerdir? 

1-Kayısıdaki iç tüketimi artırmak için Bakanlar Kurulunda görüşülerek iyi bir besin ve 
enerji kaynağı olan kavisinin: askeri birlikler imi? in.vat ıh okullardaki öğrencilerimizin. 
lıastahanelerimizin ve resmi kurumların yemekhanelerinde kullanılmasının sağlanmasını 
düşünüyor musunuz? 

2-2000 yılından sonraki tüm borçlarını yapılandırmış bulunan Kayısı birliğe destek 
verilmesi durumunda kayısı pazarında üretiminin en az %25 ini alarak piyasayı 
canlandıracağı açıktır.Nitekim fındıkla ilgili Fiskobirlik taban fiyat açıklayarak alım 
yapmakta ve fındık fiyatları düşmemektedir.Bu konuda Fiskobirliğe olduğu gibi Kayısı 
birliğe de destek verecek misiniz? 

3-Malatya Çiftçisi,geçen sene don felaketine bu sene de fiyat felaketine uğramıştır.'Çiftçi 
çok mağdur durumdadır. Ürün bedeli borçlarını karşılamaya yetmemektedir.Çîftçilerin 
uygun koşullarda Ziraat Bankasından kredi kullanmasını;Ziraat %ankasma,Tarım Kredi 
kooperatiflerine,Sulama Birliklerine ve diğer Devlet Kurumlarına olan borçlarının yeniden 
yapılandırılarak ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 12.0.AKP.0.07-212/3 ^fctf 31.10.2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/7909-13485/38514 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 17.10.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-471-68/4613 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) 
de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'a ait 7/7909 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER 
1- Görüş 7/7909 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Muharrem KILIÇ 

Malatya Milletvekili 
Esas No : 7/7909 

Malatya'mızın en büyük gelir kaynağı kayısıdır. Malatya kayısısı 2004 yılında yaklaşık %90 
oranında don felaketinden zarar gördü. Resmi verilere göre 2004 yılında Malatya'nın kayısı 
ve diğer ürünlerinden uğradığı zarar 300 trilyonun üzerindedir. Bu zararla ilgili olarak 
üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümetiniz tarafından ne gibi tedbirler 
alındığını 22.11.2004 tarihli soru önergemle şahsınıza sormuştum. Ne yazık ki Malatya'mn 
2004'de uğradığı don felaketiyle ilgili olarak bir önleminiz ve desteğiniz olmadı. 

Malatya'mızda kayısı üretimi 2005 yılında çok iyidir. Ancak, bu kez de bir grup yaş ve kuru 
kayısı alıcısı tüccar, geçen yıldan zor durumda olan, borçlu olduğu için pazarlık gücü olmayan 
çiftçinin ürününü elinden yok pahasına almaya çalışmaktadır. Yaş kayısının kilogramım 10-
15 kuruşa, kuru kayısının kilogramım ise 1-1,5 YTL. fiyatla alınmaya çalışılmaktadır. Bu 
fiyatlar ürün maliyetinin yarısı bile değildir. 

Çiftçi, kayısı üretimi için gübreciye, mazot bayilerine, diğer üretim girdilerini sağlayan esnafa 
borçludur. Kayısı ürününün sezonu geçmeden bir an önce ağaçtan indirilmesi, islimi ve 
çekirdekten çıkarılmasının sağlanması için çalıştırmış olduğu sezonluk işçilere borçlanmıştır. 
Esnaf, alacağı için beklese bile sezonluk işçinin ücretini hemen ödemesi gerekmektedir. 
Üretici çiftçinin bu mağduriyetini bilen tüccar, yok fiyatına ürünü çiftçinin elinden 
almaktadır. Üretici acil borçlarını kapatabilmek için Ziraat Bankasından kredi almaya 
çalışmaktadır. 

Kayısı, ülke ekonomisine yıllık 200 milyon dolar bir girdi sağlamaktadır. Malatya'daki bu 
fiyat düşmesi kayısının satış fiyatına da yansımaktadır. 2004 de yaklaşık 2.800 dolara ihraç 
edilen kayısının ihraç fiyatı da 1.700 dolann altına düşmüştür. Bu durumdan ülke 
ekonomimizin de zarar göreceği ortadadır. 

Henüz kayısı sezonu açılmadan önce bu sorunları Meclis Kürsüsünde defalarca dile getirerek 
önlem alınmasını talep ettiğimiz halde ne yazık ki bu konuşmalarımız dikkate alınmadı. 
Kayısı Birlik yeterince desteklenerek yaş ve kuru kayısı alımında piyasaya sokulmadı. 

Aynı duyarsızlığın fındıkta yaşanmadığım görüyoruz. Bir yandan Sayın Bakan Kürşat 
TÜZMEN'in, diğer taraftan ziraat odaları teşkilatlarının ve Fiskobirlik'in fındıkta fiyat 
düşüklüğünü önlemek için çaba harcadıklarını sevinerek görmekteyiz. Bu olumlu bir gelişme. 
Ancak bu duyarlılığın kayısıda da, üzümde de, kirazda da ve diğer ürünlerimizde de 
gösterilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 

Türkiye'deki kayısının %83'ü Malatya'da üretilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz kayısı ihraç 
ürünü olup, ülke ekonomisine önemli katkısı bulunmaktadır. Gerekli Pazar yaratılmasında bu 
katkının giderek artacağı da ortadadır. 

Bu bağlamda: 

- 2 4 0 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

SORU 1) Yoksulluğu, işsizliği önleyeceğinizi, halkın sorunlannı çözeceğinizi belirterek 
halktan oy aldınız. Malatya'dan da beş milletvekili çıkarttınız. Kayısının fiyatı 2005 
fiyatlannın dörtte birine geriledi. Ancak gerek sizin ve gerekse Bakanlannızın Malatya 
kayısısının sorunlannın çözümü, mağdur olan çiftçilerimize yardım edilmesiyle ilgili hiçbir 
girişimine tanık olmadık. Malatya'nın sorunlannın çözülmemesinin sebepleri nelerdir? 

SORU 2) Kayısıdaki iç tüketimi artırmak için Bakanlar Kurulunda görüşülerek iyi bir besin 
ve enerji kaynağı olan kayısının; askeri birliklerimizin, yatılı okullardaki öğrencilerimizin, 
hastanelerimizin ve resmi kurumlann yemekhanelerinde kullanılmasının sağlanmasını 
düşünüyor musunuz? 

SORU 3) 2000 yılından sonraki tüm borçlannı yapılandırmış bulunan Kayısı birliğe destek 
verilmesi durumunda kayısı pazannda üretiminin en az %25'ini alarak piyasayı 
canlandıracağı açıktır. Nitekim fındıkla ilgili Fiskobirlik taban fiyat açıklayarak alım 
yapmakta ve fındık fıyatlan düşmemektedir. Bu konuda Fiskobirliğe olduğu gibi Kayısı 
birliğe de destek verecek misiniz? 

SORU 4) Malatya çiftçisi, geçen sene don felaketine, bu sene de fiyat felaketine uğramıştır. 
Çiftçi çok mağdur durumdadır. Ürün bedeli borçlannı karşılamaya yetmemektedir. Çiftçilerin 
uygun koşullarda Ziraat Bankasından kredi kullanmasını; Ziraat Bankasına, Tanm Kredi 
Kooperatiflerine, Sulama Birliklerine ve diğer Devlet Kurumlanna olan borçlannın yeniden 
yapılandınlarak ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3-4) Bilindiği üzere, çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tanm Kredi 
Kooperatiflerinden aldıklan ve ödeyemedikleri kredi borçlan yeniden yapılandınlmıştır. 
Çiftçilerimizin 2,7 katrilyon TL'lik borcunun 1,5 katrilyon TL'lik kısmı silinmiş olup, geri 
kalan borçlann ödenmesi noktasında ise büyük kolaylıklar sağlanmıştır. 

2002 yılında %59 olan zirai kredi faiz oranlan, 2003 yılında %39'a, 2004 yılında %28'e ve 
2005 yılında da %20'ye indirilmiştir. 

Aynca, "Tanma Can Suyu" adı altında çiftçilerimize düşük faizli tanmsal kredi kullandırma 
imkânı getirilmiştir. Bu uygulama kapsamında, üreticilerimize piyasada uygulanan cari faiz 
oranlanndan % 25 ila % 60 arasında indirimli kredi imkanı sunulmuştur. Diğer bir ifadeyle 
çiftçilerimize verilen sübvansiyonlu kredi faiz oranlan kredi konulanna göre %8 ila %15 
aralığına çekilmiştir. Bu uygulama kapsamında, organik tanmsal üretim ve iyi tarım 
uygulamalan ile üretim yapan çiftçilerimize cari faiz oranından % 60 oranında indirimli kredi 
kullandınlmaktadır. 

Bunun yanında, işletme kredileri vadesi 12 aydan 18 aya, yatınm kredileri vadesi ise 3 yıldan 
5 yıla çıkanlmıştır. Uygulama ile 2005 yılı Eylül ayı itiban ile 589 bin üreticimize yaklaşık 
2,5 katrilyon TL (2.5 milyar YTL) kredi kullandınlmıştır. 

Diğer taraftan, doğal afetlerden zarar gören üreticilerin bu zararlarının telafi edilmesi amacıyla 
2005 yılında Tanm Sigortalan Kanunu çıkartılmış ve Kanunun uygulama Yönetmeliği de Eylül 
ayında yayımlanmıştır. Tanm sigortalan uygulamalanmn desteklenmesi için Bakanlığımız 2005 
yılı bütçesinde 30 trilyon TL'lik (30 milyon YTL) bir kaynak aynlmıştır. 

Bakanlığımızca 2005 yılında 16 ilde pilot uygulaması başlatılan "Köy Bazlı Katılımcı Yatınm 
Programı" kapsamında, meyve-sebze işleme, depolama, ambalajlama, paketleme, yatınm 
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konularında girişimcilere hibe desteği verilmektedir. Program 2006 yılında tüm illerimizde 
uygulamaya konulacaktır. 

Kayısıbirliğin desteklenmesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 
cevabi görüş aşağıda belirtilmektedir. 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve bu çerçevede hazırlanan 
ana sözleşmelerine göre Birlikler, yönetim kurullarının kararlarıyla; piyasa koşullarını 
gözeterek, ortak üreticilerinin menfaatlerini koruyacak ve varlıklarını idame ettirecek şekilde 
kendi nam ve hesabına ürün alımında bulunmakta ve ürün alım fiyatlarını belirlemektedirler. 

Kayısıbirlik, 2005/2006 sezonu için yönetim kurulu kararlarıyla, 1,7 YTL/kg başlangıç avans 
fiyatı açıklamış, bilahare açıklanan avans fiyatı 2,7 YTL/kg olarak revize etmiştir. 

Kayısıbirlik 2005/2006 sezonunda kuru kayısı alımı finansmanına yönelik olarak DFÎF 
kredisi talebinde bulunmuş olup, bu talep Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Yeniden 
Yapılandırma Kuruluna iletilmiştir. 

Öte yandan, Fiskobirlik 2005/2006 döneminde levant kalite fındığın alım fiyatını brüt 7.05 
YTL/kg olarak kendi yönetim kurulunda belirlemiş ve ürün alımları için Birliğe DFİF 
kaynaklarından herhangi bir destek sağlanmamıştır. 

16.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/7910) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

£ââsi 
Enis T Ü T Ü N C Ü / 

Tekirdağ Milletvekili 

Başbakanlık bünyesinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak; 

1- Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, kurulduğu günden bugüne kadar, etik 
ilkelerine aykırı davranışı sebebiyle şikayet edilen kamu görevlisi sayısı ve bunların 
unvanları ve kurumlarına göre dağılımları nedir? 

2- Etik Kurulu'na şikayet edilen Kamu görevlilerinden kaçı için inceleme 
başlatılmıştır? Bunlardan etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı tespit edilen var 
mıdır? Varsa, bunlardan kaçının Resmi Gazete aracılığı ile duyurusu yapılmıştır? 

3- Etik Kurulu'na, hakkında şikayette bulunulan, fakat hakkında işlem 
yapılmamış olan bürokratlar var mıdır? Varsa kimlerdir? Söz konusu bürokratlar 
hakkında işlem yapılmamış olmasının gerekçeleri nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ J ^ 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/7910-14062/39826 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.10.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-471-69/4582 sayılı 
yazısı. 

c) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının, 28.10.2005 tarih ve B.02.0. 
PPG.0.12-106/15316 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis TÜTÜNCÜ'nün, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/7910 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali^AHİN 
Devlet Baklanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (c) yazı ve ekleri ı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

îlgi: 19/10/2005 tarihli ve B.02.0.002/6835 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na etik 
ilkelerine aykırı davranışları sebebiyle şikayet edilen kamu görevlisi sayısı, bu görevlilerin 
unvanları ve kurumlarına göre dağılımları, kaçı hakkında inceleme başlatıldığı ve kaçının etik 
davranış ilkelerine aykırılığının tespit edilerek Resmi Gazete aracılığı ile duyurulduğu, 
hakkında başvuru bulunmasına rağmen hakkında işlem yapılmamış bürokrat varsa işlem 
yapılmamasının gerekçelerinin bildirilmesi hususundaki ilgi yazınız eki 7/7910 esas no'lu 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"la Başbakanlık bünyesinde Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu kurulmuş ve mezkur Kanunun 2'nci maddesi uyarınca 9/9/2004 tarihli ve 25578 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 10.8.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
Başkan ve Üyeliklerine atama yapılan Kurul 29/9/2004 tarihinde ilk toplantısını 
gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. 

5176 sayılı Kanunun Amaç ve kapsam başlıklı 1. maddesinde; 

- Kanunun amacı, "kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davniuış^ilkelerini 
belirlemek ve uygulamayı gözetmek" olarak belirtilmiş, ' 

- Kanun kapsamında; "genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, 
kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon 
ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve 
denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel" sayılmış, 

- "Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu 
Kantin hükümleri uygulanmaz." hükmüyle de Kanun kapsamı dışında bulunanlar 
belirlenmiştir. 
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu, mezkur Kanunun 3. maddesinde belirtildiği üzere, 
" k a m u görevlilerinin görevlerini y ü r ü t ü r k e n uymalar ı gereken etik davran ı ş ilkelerini 
hazır layacağı yönetmeliklerle belirlemek, etik davran ı ş ilkelerinin ihlâl edildiği 
iddiasıyla re ' sen veya yapı lacak ba şvu ru l a r Üzerine gerekli inceleme ve a ra ş t ı rmay ı 
y a p a r a k sonucu ilgili m a k a m l a r a bi ldi rmek, k a m u d a etik k ü l t ü r ü n ü yer leş t i rmek üzere 
çal ışmalar y a p m a k veya y a p t ı r m a k ve bu konuda yapı lacak çal ışmalara des tek olmakla 
görevli ve ye tk i l i " kılınmıştır. 

Bunun yanı sıra, S176 sayılı Kanunun başvurularla ilgili 4. maddesinin; 

- İlk fıkrasında, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar hakkında Kurula yapılacak 
başvurularla ilgili olarak; "Bu K a n u n kapsamındak i k a m u k u r u m ve ku ru luş l a r ında etik 
davran ı ş i lkelerine aykı r ı uygu lamala r bu lunduğu iddiasıyla, en az genel m ü d ü r veya 
eşiti seviyedeki k a m u görevlileri hakk ında Kuru la başvurulabi l i r . Hangi unvan la r ın 
genel m ü d ü r eşiti sayılacağı k u r u m ve kuru luş la r ın teşkilât yapısı ve yürü t tük le r i 
hizmetler in niteliği d ikka te a l ına rak K u r u l ta raf ından bel ir lenir ." hükmü yer almış, 

- İkinci fıkrasında ise yetkili disiplin kurullarına hakkında yapılacak başvurular 
hakkında "Diğer k a m u görevlilerinin, etik davran ı ş ilkelerine aykır ı uygu lamala r ı 
bu lunduğu iddiasıyla yapı lacak başvuru la r , ilgili k u r u m l a r ı n yetkili disiplin 
ku ru l l a r ında , K u r u l ta ra f ından çıkarı lan yönetmeliklerde belir lenen etik davran ış 
ilkelerine aykırı l ık olup olmadığı yönünden değerlendiri l i r . Değer lendi rme sonucu 
al ınan k a r a r , ilgililere ve başvuru sahibine bildiri l ir ." hükmüne yer verilmiş, 

- Dördüncü fıkrasında ise "Yargı o rgan la r ında görü lmekte olan veya yarg ı 
o rgan la r ınca k a r a r a bağlanmış bu lunan uyuşmazl ıklar hakk ında K u r u l a veya yetkili 
disiplin ku ru l l a r ına başvuru yapı lamayacağı ve inceleme s ı ras ında yarg ı yoluna gidildiği 
anlaşı lan başvuru la r ın işleminin d u r d u r u l a c a ğ ı " h ü k ü m altına al ınmışt ı r . 

Mezkur Kanun hükümleriyle Kurulumuza verilen görev ve yetkiler çerçevesinde 
uygulamaya esas olmak üzere yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlanmış ve kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum 
örgütlerinin katkı ve görüşleri de alınarak nihai şekli verilen yönetmelik yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

"Kamu Görevlileri Etik Davranış tikeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik" 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. Yönetmelikle, kamu görevlilerinin uymaları gereken "Etik Davranış 
İlkeleri", kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate 
alınarak en az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlilerinin unvanları ve kamu 
görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları hakkında yapılacak başvurulara 
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
hususlarda düzenleme yapılmıştır. 

Kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu hususunda 
Kurulumuza intikal eden başvuru dilekçeleri hakkında, 5176 sayılı Kanun ve buna istinaden 
çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleriyle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde inceleme 
ve değerlendirme yapılmakta ve gereken işlem tesis edilmektedir. 

Bu itibarla; Kurulumuz kayıtlarına bu güne kadar intikal eden başvurular hakkında; 
başvuru konusu, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisinin kurumu, görevi ve başvurunun 
sonucu hakkındaki bilgileri içeren tablo ekte sunulmaktadır. 

Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM 
Kamu Görevlileri 

Etik Kurulu Başkanı 

Ek - 1 Liste 

SAY» : ^ J 0 
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BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Haksız ve adaletsiz şekilde yapılan ve 
eşit olmayan görev dağılımı nedeniyle 
mağdur edilme, görev yerinin haksız 
yere değiştirilmesi ve keyfi uygulamalara 
maruz bırakılması 

iş yükünün haksız ve adaletsiz şekilde 
dağıtılarak aşırı görev verilmesi, görev 
yerinin haksız yere değiştirilmesi 

Eşinin yankesicilerin saldırısına 
uğraması sonucunda gittikleri emniyette 
konuyla ilgili hiçbir tetkik veya inceleme 
yapmaması ve gerekli duyarlılığı 
göstermemesi 

Aydın plakalı resmi bir aracın Bursa'da 
görülmesi üzerine aracın görevli olarak 
bulunup bulunmadığı ve konunun 
incelenerek gereğinin yapılması 

İş akdinin iptal edilmesi sonrasında 
kazanılmış haklarının ödenmemesi 

Başkan ve üyelerin diğer personelden 
ayrıcalıklı sağlık hizmeti almaları ve bu 
hizmeti şahsi çıkarları için kullanmaları 

Komiser 
İl Emniyet Md.Yrd. 

Komiser 

Sirkeci Polis 
Merkezi ve İl 
Emniyet Md. 
Görevlileri 

Kurum yetkilileri 

Kurum Başkan ve 
Üyeleri 

Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü 

Trabzon Emniyet 
Müdürlüğü 

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü 

Petkim Genel 
Müdürlüğü 

5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapı 
Bakanlığına int 
5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapı 
Bakanlığına int 
5176 sayılı Ka 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamaktad 
intikal ettirilmişt 

5176 sayılı Ka 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamaktad 
intikal ettirilmişt 
5176 sayılı Ka 
nedeniyle özel 

Telekomünikasyon Yönetmeliğin G 
Kurumu Gazete'de ya 

ilkelere aykır 
yapılamaz." 
öncesine ait iş 
işlem yapılama 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Meslek memuru olan başvuru sahibi, 
diplomatik statüde bulundukları ülkede 
polis tarafından izinsiz bir şekilde evine 
girilmesine Büyükelçilik Müsteşarı ve 
3üyükelçi tarafından sessiz kalınarak 
görevin ihlal edilmesi 

Başkonsolosluk Ataşesiyken yaşanan 
olaylar sonrasında "sert yazışma üslubu" 
nedeniyle yurtdışından merkeze 
çekilmesi ve ı haksızlığa uğraması 

Haksız yere görevden alınma 

Hasta haklarını ihlal, kamu imkanlarının 
uygunsuz kullanılması ve özel hastaların 
kayrılması 

Yeğenini ziyaret etmek üzere gittikleri 
cezaevinde keyfi bir biçimde 
tutuklanarak cezaevine konulmaları 

Yeşil kart başvurusunun reddi 

Eş durumu gözetilmeksizin tayin 
yapılması, eşiyle ayrı illerde çalışmak 
zorunda bırakılması 

Büyükelçilik 
Müsteşarı 
Büyükelçi 

Büyükelçi 

Vali Yardımcısı 

Hastane görevlileri 

Cezaevi Savcısı 

İlgili görevliler 

Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü 

Dışişleri Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

Yetkililer 

Kaymakamlık 

İçişleri Bakanlığı 

Yönetmeliğin G 
Gazete'de ya 
ilkelere aykır 
yapılamaz." 
öncesine ait i 
işlem yapılama 

Yönetmeliğin G 
Gazete'de ya 
ilkelere aykın 
yapılamaz." 
öncesine ait i 
işlem yapılama 
Yönetmeliğin 
Gazete'de ya 
ilkelere aykın 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılama 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 

Yargı mens 
bulunmadığınd 
başvuru ha 
bulunmamakta 
intikal ettirilmiş 
Kurulun görev 
nedeniyle ilgili 

Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere aykı 
yapılamaz." 
başvuru hakkı 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU H 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Haksız uygulamalara maruz kalması 

Kaçak Elektrik Kullanımı 

Memur etiğine uygun olmayan bazı 
davranışlar 

Yapılan görevlendirme sonucunda 
kendisinin ve ailesinin mağdur edilmesi 

Yanlı davranma, adam kayırma 

Hukuka ve etiğe uygun olmayan 
davranışlar, farklı ücretlendirme 
yapılması, yargı kararlarının yerine 
getirilmemesi 

Cezaevi Müdürü 

TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü 

II Milli Eğitim 
görevlileri 

Üniversite 
yöneticileri 

Kaymakam 

İlgili görevliler 

Cezaevi 

İlçe Belediye 
Başkanı 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Trakya Üniversitesi 

İçişleri Bakanlığı 

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü 

5176 sayılı K 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
ettirilmiştir. 
Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
Öncesine ait 
işlem yapılam 
Müdürlüğe gö 
5176 sayılı 
organlarında 
karara bağla 
veya yetkili 
hükmü nede 
inceleme yap 
5176 sayılı Ka 
bulunmadığın 
başvuru ha 
bulunmamakt 
Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapıla 
Bakanlığa gön 
5176 sayılı K 
Maddesinin i 
Maddeleri ç 
olmadığından 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Hissedarı olduğu arazi üzerinde 
ruhsatsız inşaat yapılmasına karşın 
Belediye ve Kaymakamlığın 
başvurusunu değerlendirmemesi 

Denetim görevinin kötüye kullanılması. 
çıkar ve menfaat sağlanması 

Bilgisayar ihalesinde rekabete aykırı 
şartlar bulunması 

Belediyenin araçlarının özel işlerde 
kullanılması 

Ihlas Finans, Yimpaş, Büyük Anadolu 
Holdinge yatırdığı parasını geri 
alamaması 

D.S.I. Gn.Md.lüğünün organizasyonu 
olan Van Gölü Doğa ve Çevre 
Sorunlarına uyum içinde çözümler 
üretmek amaçlı seminerin adının 
Sempozyum olarak değiştirilmesi. 
Demeğin bilgisi dışında anlaşma 
süresinin uzatılıp kullanılmayan bir 
hizmetin hesaptan para çekilmesi 
suretiyle zorla satılması 
Hastanede yapılan bir çok ihalede 
usulsüzlük yapılması 

Belediye görevlileri 

Başmüfettiş 

ilgili görevliler 

Şoför 

İlgili yetkililer 

Kurum yetkilileri 

Şirket yetkilileri 

Devlet Hastanesi 

Belde Belediyesi 

Sağlık Bakanlığı 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Büyükşehir 
Belediyesi 

özel Şirketler 

DSİ Genel 
Müdürlüğü 

Mynet Medya 
Yayıncılık 

Sağlık Bakanlığı 

5176 sayılı Ka 
müdür ve eşi 
hakkındaki ba 
bulunmamaktad 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı Ka 
müdür ve eşi 
hakkındaki ba 
bulunmamaktad 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı Kan 
30, 31, 33 ve 3 
başvuru çerç 
olmadığından ilg 
5176 sayılı Ka 
müdür ve eşi 
hakkındaki ba 
bulunmamaktad 
Başkanlığına in 
5176 sayılı Ka 
kapsamında b 
bulunmayan ba 
bulunmamaktad 
5176 s.k.nun 4 
fıkrası ve Yön 
Kurulun görev 
herhangi bir işle 

5176 sayılı Ka 
kapsamında b 
bulunmayan ba 
bulunmamaktad 
Yönetmeliğin 3 
imzasız dilekçe 
işlem bulunmam 
intikal ettirilmişti 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ÖSS dışındaki sınav soru ve 
cevaplarının açıklanmaması suretiyle 
şeffaflığa aykırı davranılması, Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kurulu 
kararlarının yerine getirilmemesi 

1996 yılında yazılan kitapta intihal 
yapılması 

öğretim üyesinin yazdığı kitapta intihal 
yapması 

Memur etiğine uygun olmayan 
davranışlar 

Genel temizlik ihalesinde usulsüzlük 
yapılması 

Basına izinsiz ve yetkisiz açıklama 
yapılması nedeniyle hakkında 
soruşturma açılması nedeniyle mağdur 
olma ve bu açıklamayı yapanlar 
hakkında işlem yapılmaması. 
İmar Planının değiştirilerek SİT alanına 
akaryakıt istasyonu ruhsatı verilmesi ve 
yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen 
faaliyetine göz yumulması 

Başkanlık yetkilileri 

Müsteşar 

öğretim Üyesi 

Bölge Müdür V., 
Bölge Müdür Yrd. 

İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri 

Devlet Hastanesi 
Başhekimi 

Belediye görevlileri 

ÖSYM Başkanlığı 

Başbakanlık 

Niğde Üniversitesi 

5176 sayılı K 
organlarında 
karara bağlan 
veya yetkili 
hükmü neden 
inceleme yapıl 
5176 sayılı Ka 
kapsamında 
bulunmayan v 
ilişkin başvur 
bulunmamakta 

5176 sayılı Ka 
kapsamında b 
(ı) bendi gereğ 
yapılacak herh 

Kredi ve Yurtlar 5176 sayılı K 
Kurumu Bölge müdür ve eş 
Müdürlüğü hakkındaki b 

bulunmamakta 
intikal ettirilmiş 

Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

ilçe Belediye 
Başkanlığı 

5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 
5176 sayılı K 
müdür ve eş 
hakkındaki b 
bulunmamakta 
ettirilmiştir. 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU H 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Karışmış hesabını düzelttirmek amacıyla 
îankaya PTT kanalıyla gönderdiği 
evrakların Banka tarafından 
kaybedilmesi 

Devlet malını yağmalanmasına dair 
raporların ilgili makamlara 
ulaştırılmasına rağmen hiçbir işlem 
yapılmaması 

Personelin haksız uygulamalara maruz 
kalması ve görev yerinin değiştirilmesi 

Kaçak ağaç kesimine göz yumulması, 
bundan menfaat temin edilmesi 

Denetim görevlisinin görevini kötüye 
kullanması ve menfaat sağlaması 

Bilgi Edinme taleplerinin yerine 
getirilmemesi 

Kamu görevi yapan bir şoförün alkollü 
olarak resmi araç kullanmak suretiyle 
kamu malına zarar vermesi 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 
sözleşmeli personel alınması 
uygulamasının etik davranış ilkelerine 
aykırılık taşıdığı 

Şube yetkilileri 

Bazı Öğretim 
Üyeleri 

Başkan Yrd., 
Personel Müdürü 

Orman Bölge 
Müdürü 

SSK Başmüfettişi 

Kaymakamlık 
görevlileri 

Şoför 

Bakanlık yetkilileri 

Ziraat Bankası 

Adnan Menderes 
Üniversitesi 

Belediye Başkanlığı 

Çevre ve Orman 
Bakanlığı 

Çalışma ve Sosyal 
güvenlik bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Çevre Orman 
Bakanlığı 

Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı 

5176 sayılı K 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
intikal ettirilmi 
5176 sayılı 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamakt 

5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
5176 sayılı K 
4. Maddesi g 
bulunmayan 
görev ve yetk 

5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamak 
hakkını kullan 
5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamak 
5176 sayılı K 
ve 35. mad 
nitelikli başv 
işlem bulunm 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU H 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Yapı ve yapı kullanma izni işlemlerinde 
kırmızı baretli asıl fenni mesul üst düzey 
1.sınıf fen adamı materyalist mimar 
mühendislerin yetkili olması nedeniyle 
bunun dışındaki görevlilerin işlemlerinin 
kabul edilmemesi 

Öğretim üyeliğinin haksız biçimde 
verilmemesi ve bunlara ihtiyaç olmadığı 
gerekçesiyle muvafakat verilen 
personelin yerine hemen personel 
alınması 
Deprem mağduru olmasına rağmen 
konut tahsis edilmemesi 

Etik Davranış ilkelerine aykırı 
davranışlarda bulunulması 

Verdiği dilekçeye ilgili birimin yerine 
başka bir birim tarafından geçiştirmek 
maksatlı yanıt verilmesi 

Hangi Kuruma ait olduğunu bilmediği 06 
plakalı resmi bir aracın Pazar günü 
bagajında çocuklar bulunmak suretiyle 
seyir halinde olması 

Babasının ameliyatında bulunan öğretim 
Üyelerinin bıçak parası talep etmeleri 
sonrasında bu paranın ödenememesi 
nedeniyle ilgi gösterilmeyen hastanın 
vefat etmesi 

Kurum yetkilileri 

Bölüm Başkanı 

ilgili görevliler 

Daire Başkanı 

ilgili görevliler 

İlgili Yetkililer 

öğretim Üyeleri 

Bayındırlık ve iskan 
Bakanlığı 
Belediyeler 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

Düzce Valiliği 

DHMİ Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

İlgili Kurum 

Ege Üniversitesi 

5176 sayılı 
organlarında 
karara bağla 
veya yetkili 
hükmü ve Yö 
unsurları taşı 
yapılacak her 
5176 sayılı K 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamakt 

5176 sayılı K 
ve 35. mad 
nitelikli başv 
işlem bulunm 
intikal ettirilmi 
5176 sayılı 
gereğince Ku 
Bakanlığa gö 
5176 sayılı K 
ve 35. mad 
nitelikli başv 
işlem bulunm 

5176 sayılı 
müdür ve e 
hakkındaki 
bulunmamakt 
gönderilmiştir 

5176 sayılı K 
kapsamında 
bulunmayan 
bulunmamakt 
Rektörlüğüne 



BAŞVURU KONUSU 

HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN 
KAMU GÖREVLİSİNİN 
UNVANI KURUMU 

BAŞVURU HA 

50 

51 

52 

53 

54 

Kamu alacağının tahsilinde gereken 
özenin gösterilmeyerek zarara yol 
açılması vb. nedenlerle Etik Davranış 
İlkelerine aykırı uygulamalarda 
bulunulması 

Bakanlıkça gerçekleştirilen sınavda 
usulsüzlük yapılması ve etik davranış 
ilkelerine aykırı davranılması 

Kişilere özel kadro tahsisi, Oda 
kaynaklarının amaç dışı kullanımı 

Bilinçli olarak uygun çalışma ortamı 
sağlanmaması ve mahkeme kararlarına 
uyulmaması ve sürekli şehir dışında 
görevlendirilmesi suretiyle mağdur 
edilmesi 
Kursiyerlerden yasal olmayan yollarla 
para alınarak yolsuzluk yapılması ve 
şikayete rağmen konunun örtbas 
edilmesi 

Genel Müdür V. 
Teftiş Kurulu 
Başkan V. 

Bakanlık yetkilileri 

Oda Başkanı, 
Genel Sekreter 

Başkan, Başkan 
Vekili, Genel Müdür 
ve Vekili 

Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri 

Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Terziler ve 
Konfeksiyoncular 
Odası 

BOyükşehir 
Belediyesi 

İçişleri Bakanlığı 

Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere ayk 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
Bakanlığına in 
Yönetmeliğin 
Gazete'de y 
ilkelere aykı 
yapılamaz." 
öncesine ait 
işlem yapılam 
intikal ettirilmiş 
Başvuru incele 

İnceleme aşam 

Başvuru incele 

NOT : Şahısların veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamada karşılaştıkları problemler 
tereddüde düştükleri hususlar ve muhtelif konulara ilişkin görüş bildirilmesi talebini 
içeren başvurulan ile başvuru usul ve esaslarına uygun olmayan ve tamamıyla Kurulu 
görev ve yetki alanı dışında kalan başvurular listeye dahil edilmemiştir. 



TBMM B: 15 8 . 11 . 2005 O: 4 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir köyün afet kapsamına alınmasına ilişkin soruları 
ile bir mahallenin afet kapsamına alınmasına ilişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk 
Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7918. 7919. 7920. 7921. 7922, 7924. 7925, 7926, 7928, 7929, 7930, 7931, 
7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.28.07.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Tepeköy Köyünde 25.07.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Tepeköy köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.28.07.2005 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Otağlı Köyünde 25.07.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Otağh köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

- 2 5 4 -



TBMM B:15 8 .11 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.28.07.2005 

'ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damat ilçesi Dereköy Köyünde 25.07.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an Önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Dereköy köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.28.07.2005 

ısar ÖĞÜT 
lan Milletvekili 

Ardahan ili Damat ilçesi Burmadere Köyünde 25.07.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Burmadere köyümüzün 
afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

- 2 5 5 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.28.07.2005 

// 

insar ÖĞÜT • 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Dama] ilçesi Yukarıgündeş Köyünde 25.07.2005 tarihinde yaşanan şiddetli 
dolu yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, 
tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın yapılarak, Yukarıgündeş 
köyümüzün afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim.03.08.2005 

&U-ÖĞÜT 
Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Sazlısu Köyünde 01.08.2005-02.08.2005 tarihinde yaşanan şiddetli 
dolu yağışlan sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırian tahrip olmuş, 
tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın yapılarak, Sazlısu köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

- 2 5 6 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZ AK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.03.08.2005 

/ s 

ısarÖĞÜT . 
Crdahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Eskibeyrehatun Köyünde 01.08.2005-02.08.2005 tarihinde 
yaşanan şiddetli dolu yagışlan sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırlan 
tahrip olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalanmn yapılarak, Eskibeyrehatun 
köyümüzün afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Fanık Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.03.08.2005 

Er/Sar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Çıldır ilçesi Gölbelen Köyünde 01.08.2005-02.08.2005 tarihinde yaşanan 
şiddetli dolu yagışlan sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırlan tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Gölbelen köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

- 2 5 7 -
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005} . 

ısariJĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çalıdere Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Çalıdere köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.10.08.2005 

ahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın 
yapılıp, Esenboğaz köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne 
gibi çalışmalar yapacaksınız? 

- 2 5 8 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

>ĞÜT 
fan Milletvekili 

Ardahan ili Dama! ilçesi Serhat Mahallesinde 10.082005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çahşmalannın yapılarak, Serhat Mahallesinin afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 10.08.2005 

{sar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Çaybaşı Mahallesinde 10.082005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırlan tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çahşmalannın yapılarak, Çaybaşı Mahallesinin 
afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

- 2 5 9 -



TBMM B:15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005, 

darÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Damal ilçesi Konuksever Mahallesinde 10.082005 tarihinde yaşanan şiddetli 
dolu yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, 
tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Konuksever 
Mahallesinin afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.10.08.2005 

Ardahan ili Damal ilçesi Kalenderdere Köyünde 10.082005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Kalenderdere 
köyümüzün afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

EpfearJÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Koyunlu Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Koyunlu köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

/ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Büyük Altunbulak Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da 
yaşandığı şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları 
tahrip olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkıntılanna bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın 
yapılıp, Büyük Altunbulak köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması 
için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

Ardahan ili Göle ilçesi Toptaş Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Toptaş köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

y / IS EnsafÖĞÜT 
ArdâharfMilletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğlu Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Senemoğlu köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne 
gibi çalışmalar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

Enskr 0ĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuytuca Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Kuytuca köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.08.2005 

JT 
tıan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Gedik Köyünde 08.08.2005 tarihinde can kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında selle birlikte iyice kullanılamaz bir hal 
almıştır.Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylülerimizin yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkmtılanna bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılıp, Gedik köyümüze ekonomik yardım yapılarak, afet kapsamına alınması için ne gibi 
çalışmalar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.08.2005 

insaröĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Kuytuca Köyünde 08.08.2005 tarihinde cün kaybının da yaşandığı 
şiddetli dolu yağışlar sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaraları sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Kuytuca köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.08.2005 

5ar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Çalıdere Köyünde 08.08.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkmtılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın yapılarak, Çalıdere köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.08.2005 

'ÖĞÜT 
Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Toptaş Köyünde 08.08.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu yağışları 
sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki ekini 
tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak, Toptaş köyümüzün afet 
kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.08.2005 

ınsar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Esenboğaz Köyünde 08.08.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkmtılanna bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalannın yapılarak, Esenboğaz köyümüzün 
afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.08.2005 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Göle ilçesi Senemoğlu Köyünde 08.08.2005 tarihinde yaşanan şiddetli dolu 
yağışları sebebi ile sel felaketi yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip olmuş, tarladaki 
ekini tamamen zarar görmüştür. 

Ekonomik açıdan tarladaki ekininden başka hiçbir geçim kaynağı olmayan köylümüzün 
yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm 
bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılarak Senemoğlu köyümüzün 
afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ P2& 
Konu : Ardahan Milletvekili f\0 I / A P U J I 9f1ffi 

EnsaröĞÜT'ün ° * KASIM, <MK> 

Yazılı Soru önergeleri f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07/10/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde alınan; Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, Bakanlığıma 

yöneltmiş olduğu T.B.M.M_2/22L§, 7/7919^ 7/7920, JZZ2221, 7/7922, 7/7Q?£ 7/797.5, 7/JZ226l 
7/7928, 7/7929. 7/7J^02p£Z9JU.rJZZ7^3J^:Z^^ 7/7937.J/7938JZ/7939, 
7/7950^ 7/7951^ 7/7952, 7/7953 ve 7/2354 Esas sayılı yazılı soru önerğeTeHnncelenırnşoİupr 
konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN, 
T.B.M.M. 7/7918,7/7919,7/7920,7/7921,7/7922,7/7924, 

7/7925,7/7926,7/7928,7/7929 7/7930,7/7931,7/7932,7/7933,7/7934, 
7/7935,7/7936,7/7937,7/7938,7/7939,7/7950,7/7951,7/7952,7/7953 ve 7/7954 

ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR SORULAR VE CEVABI 

SORULAR: 

Ardahan ilinin Damal ilçesi Tepeköy, Otağlı, Dereköy, Burmadere, Yukangündeş, 
köylerinde 25/07/2005 tarihinde Kalenderdere köyü ile Serhat, Çaybaşı ve Konuksever 
Mahallelerinde, 10/08/2005 tarihinde, Çıldır ilçesi Sazlısu, Eskibeyrehatun ve Gölbelen 
köylerinde; 01-02/08/2005 tarihleri arasında, Göle ilçesi Çalıdere, Esenboğaz, Koyunlu, Büyük 
Altınbulak, Toptaş, Senemoğlu, Kuytuca ve Gedik köylerinde de; 08/08/2005 tarihinde yaşanan 
şiddetli dolu yağışları sebebiyle sel felaketleri yaşanmış, köylümüzün evleri ve ahırları tahrip 
olmuş, tarladaki ekini tamamen zarar görmüştür. 

Mevcut yolların zaten çok bozuk olmasının yanında, selle birlikte iyice kullanılamaz bir 
hal almıştır. Ekonomik açıdan tarladaki ekini ve sınırlı sayıdaki hayvanlarından başka hiçbir 
geçim kaynağı olmayan köylümüzün yaşadığı bu felaketin açtığı yaralan sarabilmek ve 
sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm bulabilmek adına, bir an önce hasar tespit çalışmalarının 
yapılarak, anılan yerleşim yerlerinin afet kapsamına alınması için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

CEVAP: 

Ardahan ili ve çevresinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen sel afetiyle ilgili olarak, 
Ardahan Valiliği (Bayındırlık ve îskan Müdürlüğü) elemanlannca düzenlenen hasar tespit 
raporlanna göre; bu ilimizde yaşanan sel felaketi, 7269 sayılı Kanunun, 1051 sayılı Kanunla 
değişen 1. Maddesi gereğince söz konusu yerlerin genel hayatına etkili olmadığından anılan 
Kanunun öngördüğü hükümler çerçevesinde, Bakanlığım yönünden herhangi bir yardım 
yapılmasına imkan bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, ekili alanlann zarar-ziyanının tespit edilmesi hususu doğrudan Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığının sorumluluğunda bulunmaktadır. 
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18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, 1992 Erzincan depreminde konutu 
yıkılanlardan halen konutu yapılmayanlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz 
ÖZAK'ın cevabı (7/7923) 

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

A ş a ğ ı d a k i s o r u m u B a y ı n d ı r l ı k , v e İ s k a n B a k a n ı s a y ı n F a r u k N a f i z 
Ö Z A K ' ı n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a m a s ı n ı b i l g i l e r i n e s u n a r ı m . 

^niımLf 
K e m a l K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

1. 1 9 9 2 E r z i n c a n d e p r e m i s o n r a s ı n d a , T u n c e l i ' n i n lV lazg i r t İ l ç e s i 
D o ğ a n l ı K ö y ü n d e k o n u t l a r ı y ı k ı l a n H a s a n E r d o ğ a n i l e İ s m a i l 
Y ı l d ı r ı m * i n k o n u t l a r ı n ı n b u g ü n e dfeğin y a p ı l m a m a s ı n ı n 
n e d e n l e r i n e d i r ? 

2 . B u ş e k i l d e , a r a d a n u z u n b i r s ü r e g e ç m e s i n e k a r ş ı n k o n u t u 
y a p ı l m a y a n y u r t t a ş s a y ı s ı k a ç t ı r ? 

3 . 1 9 9 2 y ı l ı n d a n b u y a n a , y a p ı l m a y a n k o n u t l a r n e d e n i y l e ö d e n e k 
y e t e r s i z l i ğ i n d e n s ö z e d i l e b i l i r m i ? 

4 . K o n u t u y a p ı l m a y a n l a r d a n , d a v a a ç a n y u r t t a ş s a y ı s ı k a ç t ı r ? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B .09 .0 .APK.0 .21 .00 .00 .17 / /*? ' ^ 2.11.2005 
Konu : İstanbul Milletvekili 

Kemal KILIÇDAROGLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7923 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Farulc Nafiz ÖZ AK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/7923 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1- 1992 Erzincan Depremi sonrasında, Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Doğardı Köyünde 
konutlan yıkılan Hasan ERDOĞAN ile İsmail YILDIRIM'm konutlarmm bugüne değin 
yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

2- Bu şekilde, aradan uzun bir süre geçmesine karşın konutu yapılmayan yurttaş sayısı 
kaçtır? 

3- 1992 yılından bu yana, yapılmayan konutlar nedeniyle ödenek yetersizliğinden söz 
edilebilir mi? 

4- Konutu yapılmayanlardan, dava açan yurttaş sayısı kaçtır? 

CEVAPLAR: 

1- 1992 yılı deprem afetinden Tunceli İli Malazgirt İlçesi Doğanlı köyünde konutlan 
yıkık-ağır derecede hasar gören ve hak sahibi kabul edilen Hasan ERDOĞAN ve İsmail 
YILDIRIM'm konutlan 2005 Yılı Yatınm Programında E.Y.Y. (Evini Yapana Yardım) 
yöntemiyle yer almakta olup, yılı ödeneğinin tamamı aynlmıştır. Konutlar program gereği 
2005 yılı sonu itibariyle bitirilecektir. 

2-3 1992 yılında meydana gelen deprem afetinden dolayı hak sahibi kabul edilen 
ailelerden, bugüne kadar programa alınmayan ve konutlan yapılamayan ailelerin konutlanmn 
yapımına 2005 yılı yatınm programında E.Y.Y. yöntemi ile devam edilmekte olup, bütçe 
imkanları nispetinde konutların yapımı 2006 yılında tamamlanabilecektir. 

4- Bugüne kadar konutu yapılmayan hak sahiplerinden dava açan bulunmamaktadır. 
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19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESIMOGLU'nun, tstanbul-Edirne otoyolundaki bakım 
ve onarım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı 
(7/7927) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Türkiye'nin Avrupa ile karayolu bağlantısını sağlayan İstanbul-Edirne Otoyol'unda sıklıkla yapılan ve 
çok uzun süren onarım çalışmaları vatandaşların tepkilerine neden olmaktadır. 

1) Otoyollardaki onarım çalışmaları periyodik olarak mı yapılmaktadır? Eğer periyodik olarak 
yapılmaktaysa bu çalışmalar hangi sıklıkta yapılmakta ve ne kadar sürmektedir? 

2) İstanbul-Edirne Otoyolu kullanıma açıldıktan sonra hangi kilometreler arasında kaç kez onarım 
çalışması yapılmıştır? Bu çalışmalar için ne kadar harcanmıştır? t 

3) Otoyollardaki onarım çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mı yoksa ihaleye 
çıkılarak özel şirketler tarafından mı yapılmaktadır? Otoyol onarımı ihalesine girmek için gerekli 
yeterlilik şartları nelerdir? 

4) İstanbul-Edirne Otoyolu onarım çalışması Özel bir şirket tarafından yapılıyorsa bu şirketin ismi 
nedir? İhaleyi ne zaman ve ne kadara almıştır? Ne zaman bitirmeyi tahahüt etmiştir? 

5) Şu anda İstanbul-Edime Otoyol'unda devam eden onarım çalışmaları ne zaman başlamıştır? 
Çalışmalar başladığında ne zaman bitmesi öngörülmüştür? Çalışmalar neden zamanında 
bitirilememiştir? 

6) İstanbul-Edirne Otoyolu'nda onarım yapıldığını belirten trafik ikaz işaretleri kimin tarafından 
yerleştirilmektedir? Yolda yeterli işaretleme yapılmadığı iddiası doğru mudur? 

7) Onanm çalışmalarında kaç personel ve hangi türde kaç araç ne kadar süreyle çalışmaktadır? 
Çalışmaların hızlandırılması için vardiya uygulamasına geçilmesi düşünülmekte midir? 

8) İstanbul-Edirne Otoyol'unda devam eden onanm çalışmaları için ne kadar harcanmıştır; onarımın 
bitmesi için daha ne kadar harcanması gerekmektedir? Onanm çahşmalannın ödenek sıkıntısı 
nedeniyle zamanında bitirilemediği iddiası doğru mudur? 

9) İstanbul-Edirne Otoyol'unun çalışmaları sırasında otoyolun birçok şeridinin kapanması, sürüş 
hızının kimi zaman otoyollarda alt sınır olan 40 km.'nin altında düşmesi ve araçlann ziftlenmiş 
satıhta yol almak zorunda kalması vatandaşlann bu otoyolu kullanmak için ödedikleri ücretin 
karşılığını alamadıklarını göstermemekte midir? 

10) Otoyollardaki bakım ve onanm çahşmalannın makul bir sürede, otoyollann sürüş güvenliğini ve 
konforunu bozmadan yapılması için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / S ' 2 - 1 2.11.2005 
Konu : Kırklareli Milletvekili 

Mehmet S.KESÎMOÖLU'nun 

Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde alınan Kırklareli Milletvekili Mehmet S.KESÎMOÖLU'nun, 

Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7927 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
Faruk Nafiz ÖZAK 

Bakan 

EK: 
1-Cevap Yazısı 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET S.KESİMOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/7927 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Türkiye'nin Avrupa ile karayolu bağlantısını sağlayan Istanbul-Edime Otoyol'unda 
sıklıkla yapılan ve çok uzun süren onarım çalışmaları vatandaşların tepkilerine neden 
olmaktadır. 

1- Otoyollardaki onarım çalışmaları periyodik olarak mı yapılmaktadır? Eğer periyodik 
olarak yapılmaktaysa bu çalışmalar hangi sıklıkta yapılmakta ve ne kadar sürmektedir? 

2- tstanbul-Edirne Otoyolu kullanıma açıldıktan sonra hangi kilometreler arasında kaç 
kez onarım çalışması yapılmıştır? Bu çalışmalar için ne kadar harcanmıştır? 

3- Otoyollardaki onarım çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mı yoksa 
ihaleye çıkılarak özel şirketler tarafından mı yapılmaktadır? Otoyol onarımı ihalesine girmek 
için gerekli yeterlilik şartları nelerdir? 

4- Istanbul-Edirne Otoyolu onarım çalışması özel bir şirket tarafından yapılıyorsa bu 
şirketin ismi nedir? İhaleyi ne zaman ve ne kadara almıştır? Ne zaman bitirmeyi taahhüt 
etmiştir? 

5- Şu anda tstanbul-Edime Otoyol'unda devam eden onarım çalışmaları ne zaman 
başlamıştır? Çalışmalar başladığında ne zaman bitmesi öngörülmüştür? Çalışmalar neden 
zamanında bitirilememiştir? 

6- tstanbul-Edirne Otoyolu'nda onarım yapıldığını belirten trafik ikaz işaretleri kimin 
tarafından yerleştirilmektedir? Yolda yeterli işaretleme yapılmadığı iddiası doğru mudur? 

7- Onarım çalışmalarında kaç personel ve hangi türde kaç araç ne kadar süreyle 
çalışmaktadır? Çalışmaların hızlandırılması için vardiya uygulamasına geçilmesi düşünülmekte 
midir7 

8- tstanbul-Edirne Otoyol'unda devam eden onarım çalışmaları için ne kadar 
harcanmıştır; onarımın bitmesi için daha ne kadar harcanması gerekmektedir? Onarım 
çalışmalarının ödenek sıkıntısı nedeniyle zamanında bitirilemediği iddiası doğru mudur? 
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9- Istanbul-Edirne Otoyol'unun çalışmaları sırasında otoyolun birçok şeridinin 
kapanması, sürüş hızının kimi zaman otoyollarda alt sınır olan 40 km.'nin altında düşmesi ve 
araçların ziftlenmiş satıhta yol almak zorunda kalması vatandaşların bu otoyolu kullanmak için 
ödedikleri ücretin karşılığım alamadıklarım göstermemekte midir? 

10- Otoyollardaki bakım ve onanm çalışmalarının makul bir sürede, otoyolların sürüş 
güvenliğini ve konforunu bozmadan yapılması için herhangi bir girişimde bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

1- Otoyollardaki onarım çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır. Otoyolda sürüş 
konforunu bozucu, tamir gerektiren lokal bozulmalar tespit edildiğinde kısa süreli ve küçük 
yamalar halinde onarım yapılmaktadır. Üstyapıdaki bozulmalar daha ileri seviyelere ulaşırsa 
(Yaklaşık 10-12 yıllık üstyapılarda bozulma artar) büyük onarımlara başlanır. Bu onarımların 
tamamlanması verilen ödeneklere, bozulmanın özelliğine ve tamirat yapılacak yoldaki trafik 
durumuna bağlı olarak zaman almaktadır. Ortalama her yıl 110 km otoyolun üstyapısı 
onarılmaktadır. 

2- Istanbul-Edine Otoyolunda kullanıma açıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır ilk kez 
büyük üstyapı onarımı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar için; 

- Kapıkule-Lüleburgaz arasında; 3.080.144.-YTL. 
- Lüleburgaz-Kmalı arasında; 4.741.478.-YTL. 
- Kınalı-Mahmutbey arasında; 4.173.737.-YTL. 
- Mahmutbey-Kozyatagı arasında; 80.463.-YTL. olmak üzere, 

Toplam: 12.075.822.-YTL. harcama yapılmıştır. (KDV ve 
fiyat farkı dahil) 

3- Otoyollardaki onarım çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye 
çıkarılmış olup, ihaleyi alan firmalar tarafından yapılmaktadır. 

Otoyol onarımı ihalesine girmek için gerekli yeterlik şartları, Kamu thale Kurumu 
tarafından belirlenen asgari yeterlik şartlarıdır. Bunlara ilave herhangi bir şart istenmemiştir. 

4- tstanbul-Edirne Otoyolu 4 kısım halinde ihale edilmiş olup; 

- Kapıkule-Lüleburgaz ve Lüleburgaz-Kınalı arasını alan müteahhit firma MAK-YOL 
İnş.San.Turz. ve Tic.A.Ş.'dir. Sözkonusu firma; 

Kapıkule-Lüleburgaz arasım 08/07/2004*te, 8.583.342,61 YTL. teklif bedeli ile, 
Lüleburgaz-Kınalı arasını 07/11/2003'te, 5.189.315,72 YTL. teklif bedeli ile taahhüt 

etmiş olup, 1. işin 27/11/2007 tarihinde işin sözleşmesinde belirtilen sürede bitirilmesi 
planlanmış olup, 2. iş ise 2005 sonu itibari ile bitirilecektir, (süresinden önce) 

- Kınalı-Mahmutbey arasım alan müteahhit firma TÎSAN înş.San. ve Tic.Ltd.Şirketidir. 
ihaleyi 05/05/2004'te, 11.452.633.-YTL. teklif bedeli ile taahhüt etmiş olup, 15/12/2007 
tarihinde işin sözleşmesinde belirtilen sürede bitirilmesi planlanmıştır. 

- Mahmutbey Kozyatağı arasını alan müteahhit firma KOLÎN tnş. Turizm ve 
Tic.A.Ş.'dir. İhaleyi 23/06/2004'te, 13.499.997,69 YTL. teklif bedeli ile taahhüt etmiş olup, 
10/12/2007 tarihinde işin sözleşmesinde belirtilen sürede bitirilmesi planlanmıştır. 

5- tstanbul-Edirne Otoyolunda devam eden çalışmalara; 

- Kapıkule-Lüleburgaz arasında; 04/10/2004 
- Lüleburgaz-Kmalı arasında; 13/03/2004 
- Kınalı-Mahmutbey arasında; 11/10/2004 

- 2 7 2 -



TBMM B:15 8 . 1 1 . 2 0 0 5 0:4 

- Mahmutbey-Kozyatağı arasında; 15/10/2004 tarihlerinde başlanmıştır. 

Çalışmalar başladığında yukarıda cevap 4 te belirtilen tarihlerde işlerin bitirilmesi 
öngörülmüştür. İlk 3 işte herhangi bir gecikme bulunmamaktadır. Fakat Mahmutbey-Kozyatağı 
arasmda plent yeri konusunda bir problem olup, Karayollarının Hasdal mevkiindeki şantiye 
sahasına Kağıthane Belediyesince Plent kurma işlemi engellenmiştir. Problemin çözümlenmesi 
için çalışmalar devam etmektedir. 

6- tstanbul-Edirne Otoyolunda onarım yapıldığını belirten trafik ikaz işaretleri, işin 
müteahhidi tarafından yapılmaktadır. Konulan geçici trafik işaretleri, trafik işaretleme projesine 
ve Otoyol Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan bu işaretlemeler İdaremiz 
tarafından devamlı denetlenmektedir. Yolda yeterli işaretleme yapılmadığı iddiası doğru 
değildir. 

7- Onarım çalışmalarında; 

- Kapıkule-Lüleburgaz ve Lüleburgaz-Kınalı arasmda 45 personel ve 2 adet trimer 
(kazıyıcı), 2 ad. Finişer, 5 ad. Silindir, 1 ad. Distribütör, 1 adet su tankeri, 1 ad. Süpürge mk, 2 
ad. Kompresör, 20 ad. Kamyon ve 1 ad. Binek araç olmak üzere 35 ad. Makine parkı ile 07.00-
22.00 saatleri arasmda çalışmaktadır. 

- Kınalı-Mahmutbey arasında 110 personel ve 1 ad. Ekskavatör, 2. ad. Yükleyici, 1 ad. 
Rock-Dill, 1 ad. Konkasör, 4 ad. Tandem silindir, 1 ad. Wabill silindir, 2 ad. Finişer, 1 ad. 
Distribütör, 1 ad. Asfalt plenti, 1 ad. Trimer (kazıyıcı), 1 ad. Boboat, 1 ad. Çekici kamyon, 2 
ad. Jeneratör, 2 ad. Kompresör, 8 ad. Binek araç ve 20 ad. Kamyon olmak üzere 49 ad. Makine 
parkı ile 08.00-13.00 ve 14.00-22.00 saatleri arasmda çalışılmaktadır. Temizlik ve trafik 
ekipleri 2 vardiya şeklinde çalışma yapmaktadır. 

- Mahmutbey-Kozyatağı arasında 67 personel ve 1 ad. Treyler, 3 ad. Finişer, 2 demir 
bandajlı silindir, 2 ad. lastik tekerlekli silindir, 1 ad. Asfalt kazıma mk. (Trimer), 2 ad. Mekanik 
süpürge, 1 ad. distruibütör, 1 ad. traktör kepçe, 20 ad. Kamyon, 1 ad. asfalt plenti, 1 ad. loder, 2 
ad. servis aracı, 1 ad. vinçli kamyon, 2 ad. pikap, 2 ad. römorklu çakar olmak üzere, 32, ad. 
makine parkı ile 24.00-07.00 saatleri arasmda gece, çalışma yapılmaktadır. Gündüz yoğun 
trafik nedeniyle çalışılamamaktadır. 

Bütün bu işlerle ilgili olarak yıllık ödenekler çerçevesinde çalışmalar planlı bir şekilde 
yürütülmekte olup, tşin durumuna göre personel ve ekipman sayısı değişebilmektedir. 

8- tstanbul-Edirne Otoyolunda devam eden onarım çalışmaları için bu güne kadar 
Madde; 2'de belirtildiği gibi 12.075.822.-YTL. harcama yapılmıştır. 

Onarımın bitmesi için daha harcanması gereken miktar: 

- Kapıkule-Lüleburgaz arasmda; 9.353.411 .-YTL. 
- Lüleburgaz-Kınalı arasmda; 2.360.520.-YTL. 
- Kınalı-Mahmutbey arasmda; 12.416.181 .-YTL 
- Mahmutbey-Kozyatağı arasmda; 17.586.910.-YTL. olmak üzere, 

Toplam : 41.717.022.-YTL.'dir. (KDV ve fiyat farkı dahil) 
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Onanm çalışmalannda herhangi bir ödenek sıkıntısı sözkonusu değildir. Mahmutbey-
Kozyatağı arası işinde 5. maddede belirtilen sebep nedeniyle süre uzayabilir. 

Ancak, sözkonusu işlerin keşifleri verilen ödeneklere göre hazırlandığından bu ihaleler 
kapsamında onanm işleri bitmeyecektir. Adı geçen işlerle ilgili kalan kısımlar için yeniden 
onanm ihaleleri yapılması gerekecektir. 

9- İstanbul-Edirne Otoyolunda üstyapı onanını sırasında çalışma yapılan şeridin işin 
yapımı süresince kapatılması bir zorunluluktur. Bu çalışmalann yapılması hem basın yoluyla 
değerli halkımıza duyurulmuştur, aynca alternatif yol güzergahını gösteren yönlendirme 
levhalan dahil gerekli uyan levhalan mevcuttur. 

Yıllardır kapasitesinde öngörülen trafik yükünün çok üstünde ağır taşıt trafiğine ve 
yoğun kış şartlanna maruz kalan otoyolda üstyapımn aşın bozulması büyük çapta tamir ve 
yenileme yapma ihtiyacı doğurmaktadır. Ülkemizin en önemli ulaşım yolunun bu aşın 
yıpranmış haliyle kapasite üstü trafiğe uzun süre hizmet vermesi mümkün değildir. Yapılan 
üstyapı yenileme çalışmalan ile otoyolun hizmet kalitesi yükseltilmektedir. 

10- Trafik altında bakım ve onanm çalışmaları yapılan otoyollarda, çalışmalar 
nedeniyle yol daraltılmakta, trafiğin hızı düşmekte ve dolayısıyla konfor da azalmaktadır. 
Bakım ve onanm esnasında hız ve konforun aynen muhafaza edilmesi, trafiğin ayn alternatif 
yollara verilmesi ile mümkündür. Ancak, çalışmalanmızda böyle bir şansımız yoktur. Çünkü, 
trafiğin verileceği yeterli alternatif yol bulunmamaktadır. 
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20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya Batı Çevre Yolunun yapımına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7940) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Bayındırlık Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılj. olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

/y 12.08.2005 
' ' Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

Kemer - Kepez karayolu bağlantısını doğrudan sağlanacak BATI ÇEVRE 
YOLU yapılmadığı için , Antalya'nın turistik bölgesi Konyaaltı ağır 
araçların yoğun geçişi nedeniyle tehdit altındadır. 
Sahildeki karayoluna girişi yasaklanan ağır araçlar, bu kez kentin yerleşim 
merkezinin tam ortasına (lOO.yıl, Atatürk Bulvarı ve lO.cadde ve Boğaçayı 
köprüsü) yönlendirildiği için kent yaşamı aksamaktadır.Çözüm çevre 
yolunun bir tek gün gecikilmeden inşa edilmesinden geçmektedir. 

Bu çerçevede ; 
l.Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar turizm geliri sağlayan 
Antalya'nın sözkonusu Batı Çevre yolu bugüne kadar neden 
yapılmamıştır?Bu yolun proje bedeli nedir? 
2.Çevre yolu için 2005 yılında ayrılan ödenek nedir? 
3.Batı Çevre yolu için bugüne kadar kaç lira harcama yapılmıştır? 
4.Antalya halkı adına (vaad değil açık bir tarihin bildirilmesi istemi ile)Batı 
çevre yolu ne zaman tamamlanacaktır? 
S.Batı Çevre yolunun tamamlanmasına kadar , ağır araçların Konyaaltına 
ve kent merkezine girmesini önleyecek geçici bir çözüm sağlanması, için ne 
yapılmıştır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.O0.0O.17/ Z ^ 2 ^ 2.11.2005 
Konu : Antalya Milletvekili 

Feridun Fikret BALOÖLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOÖLU'nun, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7940 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/7940 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar turizm geliri sağlayan Antalya'nın sözkonusu 
Batı Çevre yolu bugüne kadar neden yapılmamıştır? Bu yolun proje bedeli nedir? 

2- Çevre yolu için 2005 yılında ayrılan ödenek nedir? 

3- Batı Çevre yolu için bugüne kadar kaç lira harcama yapılmıştır? 

4- Antalya halkı adına (vaad değil açık bir tarihin bildirilmesi istemi ile) Batı çevre yolu 
ne zaman tamamlanacaktır? 

5- Batı Çevre yolunun tamamlanmasına kadar, ağır araçların Konyaaltına ve kent 
merkezine girmesini önleyecek geçici bir çözüm sağlanması için ne yapılmıştır? 

CEVAPLAR: 

1- 13,7 Km. uzunluğundaki Antalya Batı çevre yolunun proje çalışmaları devam 
etmektedir. Proje çalışmaları 13.Bölge Müdürlüğümüzce emanet olarak yapılmakta olup yıl 
sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir. 2x3 şeritli olarak projelendirilen yolun kamulaştırma 
maliyeti 2,5 Trilyon TL. yapım maliyeti ise 23 Trilyon TL.dir. 

2- Antalya Batı çevre yolu 2005 yılı yatırım programında bulunmadığından 2005 
yılında ödenek ayrılmamıştır. 

3- Antalya Batı çevre yolu için bugüne kadar herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

4- Antalya Batı çevre yolu yatırım programına alınıp yeterli ödenek temin edilmesi 
halinde yapım çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanabilecektir. 

5- Antalya Batı çevre yolunun tamamlanmasına kadar iyileştirme çalışmaları devam 
leden mevcut çevre yolu kullanılacaktır. 
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21.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ülkemizdeki yapıların depreme dayanıklılığına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7941) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sayın Faruk ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

M e h m e t E R A S L A N • 
D Y P H a t a y Milletvekili 

1. Türk iye 'de özel ve kamuya ait toplam ne kadar y,apı bulunmaktadır? 
ç 

2. B u yapıların ne kadarı depreme dayanıklıdır? 

3 . 17 Ağus tos 1999 depreminden sonra özel ve kamuya ait kaç binada 
güçlendi rme çalışması yapılmıştır? 

4. İnsanlar ın depreme dayanıklı konutlarda oturabilmesi için ne kadar 
yat ı r ıma ihtiyaç duyulmaktadır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / ? / ' ? " 
Konu : Hatay Milletvekili 2.11.2005 

Mehmet ERASLAN'm 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazımz. 

İlgi yazımz ekinde alınan Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7941 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ERASLAN 'İN 
T.B.M.M. 7/7941 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Türkiye'de özel ve kamuya ait toplam ne kadar yapı bulunmaktadır? 

2- Bu yapıların ne kadarı depreme dayanıklıdır? 

3-17 Ağustos 1999 depreminden sonra özel ve kamuya ait kaç binada güçlendirme 
çalışması yapılmıştır? 

4- İnsanların depreme dayanıklı konutlarda oturabilmesi için ne kadar yatırıma ihtiyaç 
duyulmaktadır? 

CEVAPLAR : 

1. Bakanlığımca 29 Eylül - 1 Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen Deprem Şurası 
çalışmalan eylem planı sonuç bildirgesinde; ülkedeki yapı stokunun belirlenmesi ve sorunlu 
yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların derhal başlatılması ve gerçekçi, 
pratik ve rasyonel çözümlerin bulunması hususunda prensip karan alınmıştır. Bakanlığımca 
oluşturulan komisyonlar tarafından bu konudaki çalışmalanmız devam etmekte olup, envanter 
çalışmalan kısa zamanda sonuçlandmlabilecek aşamadadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalar 
sonucunda; ülkedeki toplam kamu yapılan ( ilk ve orta öğretim okulları, hastane ve sağlık 
binalan ile resmi bina ve tesisler) stokunun yaklaşık olarak 80.000 adet civannda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (D.l.E.) tarafindan 2000 yılında yapılan bina sayımı 
raporunda; Türkiye'de belediye sınırlan ve mücavir alanları içerisinde özel ve kamu binalan 
olmak üzere toplam 7.838.675 adet bina bulunduğu belirtilmektedir. 2000 yılından bugüne 
kadar olan artışlar, dikkate alınarak bugün yaklaşık 9.000.000 adet özel ve kamu binası olduğu 
anlaşılmaktadır. Aynı raporda kamu binalan için verilen rakamlar ile Bakanlığımca yapılan 
envanter çalışması değerlerinden elde edilen rakamlar karşılaştınldığında önemli ölçüde yakın 
ve birbiriyle örtüşen rakamlar elde edildiği görülmektedir. 

2. Yapılann deprem dayanımlannın belirlenmesi işi, aynntılı, detaylı, bilimsel ve 
kademeli bir çalışmayı gerektirmekte olup, bunun için binanın mevcut fiziki durumu, taşıyıcı 
sistem yapısı, beton dayanımı ve donatı konfigürasyonu, zemin ve temel özelliklerinin 
belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. Ülkedeki yapı stokunun nicelik ve nitelik olarak mevcut 
durumu göz önünde bulundurulduğunda bu hususun pratik, gerçekçi ve rasyonel bir 
çözümünün elde edilebilmesi için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yerine 2000 yılında 
yapılan İstanbul Deprem Master Planı (Î.D.M.P.) çalışmalannda da öngörülen pratik ve 
rasyonel çözümler önerilmiş olup, bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. 
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Ülkedeki yapı stokunun büyük bölümünün önemli sorunlar içerdiği, özellikle 
mühendislik hizmeti almamış binalarda orta büyüklükteki depremlerin bile büyük can ve mal 
kayıplarına neden olduğu bilinen bir gerçektir. Yaklaşık son altmış yılın doğal afet hasan 
istatistikleri, yapısal hasarların büyük bölümünün depremlerden ileri geldiğini belirtmektedir. 
Son 13 yıl içinde ülkemizde meydana gelen 5 büyük depremde (1992 Erzincan depremi, 1995 
Dinar depremi, 1998 Adana-Çayhan depremi, 1999 Marmara ve Düzce depremlerinde) toplam 
19.000 can kaybı, 146.227 adet ağır hasarlı ve yıkık, 166.148 adet orta hasarlı ve 232.658 az 
hasarlı bina bulunduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda ülkedeki yapı stokunun mevcut 
durumu daha gerçekçi bir şekilde anlaşılacaktır. 

Ülkedeki yapı stokunun büyük bölümünün 1998 yılında yürürlüğe giren yeni deprem 
yönetmeliğinden önce yapılmış olması, mevcut beton dayanımı ortalamasının projede 
öngörülen değerlerin çok altmda bulunması, donatı düzenlemesi ve taşıyıcı sistem yapılarında 
görülen yetersizlik ve düzensizlikler, yapılaşmaya uygun olmayan arsa ve zemin özellikleri ile 
kötü işçilik faktörleri nedeniyle yürürlükteki yönetmeliklerin öngördüğü performans düzeyinin 
yakalanması mümkün olmamaktadır. Zaten geçmiş depremlerde görülen büyük hasar ve can 
kayıpları da bunun mümkün olmadığım doğrulamaktadır. 

Buraya kadar derlenen bilgilerden elde edilen sonuç; Ülkedeki yapı stokunun önemli bir 
bölümünün depreme dayanıklı olmadığı acı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

3. Bakanlığımca yapılan envanter çalışmaları sonucunda; 17 Ağustos 1999 Marmara ve 
Düzce depremlerinden sonra bugüne kadar kamuya ait 764 binada onarım ve güçlendirme 
çalışmalarının yapıldığı tespit edilmiştir. 

4. Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen mevcut yapı stokunun boyutu ve oldukça sorunlu 
olduğu durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu binaların rehabilitasyon çalışmaları için 
gereken ödenek ve finansman bedelinin çok büyük boyutlara ulaşacağı açıkça görülmektedir. 

Bu konuda bilimsel ve akademik çevrelerce hazırlanan raporlar ve İstanbul Deprem 
Master Planında (t.D.M.P.) önerilen tavsiyeler; böylesine büyük bir sorunun altından 
kalkabilmek için pratik ve rasyonel çözümler üretilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu 
nedenledir ki, yürürlükteki deprem yönetmeliğinin öngördüğü güvenlik düzeyini sağlamayan 
tüm bina ve yapılarda onarım ve güçlendirme yapılması yerine, muhtemel şiddetli bir 
depremde kısmen veya tamamen yıkılma konumuna gelebilecek göçme riski yüksek binaların 
tesbit edilerek bu binaların rehabilitasyonunun yapılması şeklindedir. Yine geçmiş 
depremlerden elde edilen sonuçlar ağır hasarlı ve yıkık durumdaki binaların sayısının toplam 
binaların % 6'sı mertebesinde bulunduğunu göstermektedir. Bu suretle bu sorunun çözümü 
süre ve finansman kaynaklan bakımından makul ve baş edilebilir mertebelere indirgenmiş 
olacaktır. Depremlerde meydana gelen can kayıplannın çok büyük bir bölümünün kısmen veya 
tamamen yıkılan binalarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise, bu şekilde bir planlama 
ve yapılanma ile muhtemel şiddetli depremleri çok düşük düzeylerdeki can ve mal kayıplan ile 
atlatmak mümkün olabilecektir. 
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Bakanlığımca kamu yapılan için yürütülen envanter çalışmalarında; ülkedeki kamu 
binalanmn toplam miktan (betonarme ve yığma), okullar, hastaneler ve sağlık yapılan ve diğer 
resmi binalar olmak üzere ayn ayn olarak rehabilitasyonu için gerekli ödenek miktannın tesbiti 
tüm iller ve farklı deprem bölgeleri bazında sonuçlandırma aşamasına gelinmiş olup, bunlardan 
örnek olarak, toplam kamu yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli yatmmın 
2005 yılı fiyatları ile yaklaşık olarak 6 Milyar YTL civannda, bu rakamın deprem riski daha 
büyük olan 3 kat ve üzerindeki binalar için yaklaşık olarak 3 Milyar YTL civannda olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Özel binalann envanter ve güvenlik değerlendirmesi çalışmalanna acilen başlanması, 
yerel yöneticilerin ve halkın bilinçlendirilmesi ve sorumluluk yüklenmesi, sorunlu ve güvenlik 
düzeyi düşük binalann tesbit edilerek acilen önlem alınmasının sağlanması bakımlarından 
Bakanlığımca bugüne kadar 15 Nisan 2005 ve 28 Nisan 2005 tarihlerinde Valilikler kanalı ile 
tüm Belediye Başkanlıklanna ulaştınlmak üzere 2 adet genelge yayınlanmıştır. Yapılan 
çalışmalann sonuçlannm kısa zamanda bilgisayar ortamında Bakanlığıma gönderilmesi 
istenilmiş olup, takdir edilebileceği gibi 3200 adet Belediye Başkanlığından tam ve gerçekçi 
bilgilerin kısa sürede elde edilebilmesi ve sorununun çözümü kolay olmayacaktır. Oldukça 
kapsamlı ve büyük finansman kaynaklan gerektiren bu sorunun devlet bütçesi kaynaklan 
kullanılarak çözümü mümkün olmayıp, ancak yerel yöneticilerin ve halkın bilinçlendirilmesi 
ve sorumluluk yüklenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Deprem sorununu büyük ölçüde 
çözmüş olan kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler tarafından da sorunun bu şekilde 
halledildiği bilinen bir gerçektir. 

Yapılan bütün bu çalışmaların temel amacı, toplumda ve yerel yöneticilerde 
bilinçlendirme, sorumluluk geliştirme ve sorunlara sahip çıkma duygusunun geliştirilerek 
yapılacak çalışmalann kısa sürede sonuçlandınlmasının sağlanmasıdır. 
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22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7942) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

WL 
K e m a l D E M I R E L 

Bursa Mi l le tveki l i 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 
personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasjldır? 

c 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 
olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 
alma yoluyla görevlendir i len personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 
göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık d ö n e m içerisinde emekliye 
ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ ffîL-1 
Bursa Milletvekili 
Kemal DEMIREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

Konu : Bursa Milletvekili _ . . o f t A -
Kemal DEMIREL'in l-11 " iuu :> 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7942 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
-Cevap Yazısı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/7942 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR: 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alman 
personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

2. son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli olarak 
çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın alma 
yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

4. Bakanlığmız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye aynlan 
personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

CEVAPLAR: 

Yukarıdaki sorulara ilişkin cevabımız tablolar şeklinde aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlık Merkez Teşkilatı: 

YILLAR 

KPSS İLE ALINAN PERSONEL 
SAYISI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 
(ÇALIŞAN) 

HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA 
GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL 
SAYISI 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL 
SAYISI 

2001 

15 

-

2002 

12 

-

2003 

-

-

2004 

-

-

2005 

74 

131 

TOPLAM 

101 

131 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızca, son beş yıl 
içerisinde (2001-2005) ihale yolu ile her yıl için 
45 kişi, binaların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 
alınmış olup, halen bu uygulama devam etmektedir. 

998 1075 881 1027 1106 5087 
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Karayolları Genel Müdürlüğü: 

YILLAR 

KPSS ÎLE ALINAN PERSONEL 
SAYISI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 
(ÇALIŞAN) 

HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA 
GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL 
SAYISI 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL 
SAYISI 

2001 

-

43 

1164 

650 

2002 

-

31 

1279 

1297 

2003 

37 

36 

1595 

1221 

2004 

19 

43 

1994 

1518 

2005 

177 

83 

2692 

1397 

TOPLAM 

233 

236 

8724 

6083 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 

YILLAR 

KPSS İLE ALINAN PERSONEL 
SAYISI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 
(ÇALIŞAN) 

HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA 
GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL 
SAYISI 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL 
SAYISI 

2001 

335 

36 

50 

400 

2002 

138 

35 

61 

343 

2003 

-

34 

54 

497 

2004 

161 

192 

55 

514 

2005 

202 

559 

69 

473 

TOPLAM 

836 

856 

289 

2227 

2004 ve 2005 yıUannda Kadastronun üç yılda bitirilmesi projesi çerçevesinde, Doğu 
İllerimizdeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 4/B'ye göre sözleşmeli Kadastro Teknisyeni 
alınmıştır. 
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iller Bankası Genel Müdürlüğü : 

YILLAR 

KPSS İLE ALINAN PERSONEL 
SAYISI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 
(ÇALIŞAN) 

HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA 
GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL 
SAYISI 

EMEKLİYE AYRILAN PERSONEL 
SAYISI 

2001 

22 

-

2002 

-

-

2003 

-

-

2004 

-

-

2005 

-

-

TOPLAM 

22 

-

Son beş yıllık dönem içerisinde Merkez ve Bölge 
Teşkilatlarımızda 674 eleman görevlendirilmiştir. 

257 284 329 149 255 1274 

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, karayollarındaki yapım ve bakım çalışmalarına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7943) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Faruk Nafiz ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

•f 

Yaz mevsimi ve turizmin hareketlenmesi trafik kazalarında gözle görünür 
bir artışı da beraberinde getirmiştir. Yollarda yapılan yenileme ve tamiratlar 
sırasında gerekli uyarı ve işaretlerin yapılmadığı ve uyarıların genellikle çok geç 
fark edildiği yönünde şikayetler olmaktadır. Her gün trafik kazalarında' ölen 
insanlarımızın sayısının artması önlenmeli ve alınacak k^çük tedbirlerle yeni 
ocakların sönmesinin önüne geçilmelidir. 

Turizm zenginlikleri ile dünyada isim yapmaya çalıştığımız son yıllarda, Turizm 
merkezleri çevrelerindeki yol yapım çalışmalarının turizm mevsimi öncesinde 
tamamlanamamasının sebepleri nelerdir? 
Yol yapım çalışmalarının devam ettiği veya yeni yapıldığı bölümlerde, uyarı ve 
bilgilendirme levhalarının ve işaretlerinin, yeterli dikkati sağlaması açısından, 
arttırılması ya da değiştirilmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 
Özellikle yaz mevsimi ve sıcaklarla birlikte asfaltlarda meydana gelen erimeler 
ve yollara dökülen mucur vb. konusunda sürücülerin uyarılmasının daha özenli 
yapılmasıyla ilgili olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 
Yollara atılan mucur ve diğer çakıl türü ürünlerin yollarda arabaların dengesini 
bozduğu, ya da diğer araçların camlarına sıçraması sonucunda camlarda 
kırılmalar ve kazalara neden olduğu yönünde şikayetler olmaktadır. Bu 
şikayetlerin önlenmesi ve kazaların önüne geçilmesi için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ Uf") 2.11.2005 
Konu : Bursa Milletvekili 

Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07/10/2O05 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.O.10.OO.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7943 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

\gfrmtt»» -
Faruk Nafiz ÖZAK 

Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 

BURSA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN KEMAL, DEMİREL'İN 
T.B.M.M. 7/7943 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

Yaz mevsimi ve turizmin hareketlenmesi trafik kazalarında gözle görünür bir artışı da 
beraberinde getirmiştir. Yollarda yapılan yenileme ve tamiratlar sırasında gerekli uyarı ve 
işaretlerin yapılmadığı ve uyarıların genellikle çok geç fark edildiği yönünde şikayetler 
olmaktadır. Her gün trafik kazalarında ölen insanlarımızın sayısının artması önlenmeli ve 
alınacak küçük tedbirlerle yeni ocakların sönmesinin önüne geçilmelidir. 

1- Turizm zenginlikleri ile dünyada isim yapmaya çalıştığımız son yıllarda, Turizm 
merkezleri çevrelerindeki yol yapım çalışmalarının turizm mevsimi öncesinde 
tamamlanamamasının sebepleri nelerdir? 

2- Yol yapım çalışmalarının devam ettiği veya yeni yapıldığı bölümlerde, uyarı ve 
bilgilendirme levhalarının ve işaretlerinin, yeterli dikkati sağlaması açısından, artırılması yada 
değiştirilmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

3- özellikle yaz mevsimi ve sıcaklarla birlikte asfaltlarda meydana gelen erimeler ve 
yollara dökülen mıcır vb. konusunda sürücülerin uyarılmasının daha özenli yapılmasıyla ilgili 
olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4- Yollara atılan mıcır ve diğer çakıl türü ürünlerin yollarda arabaların dengesini 
bozduğu yada diğer araçların camlarına sıçraması sonucunda camlarda kırılmalar ve kazalara 
neden olduğu yönünde şikayetler olmaktadır. Bu şikayetlerin önlenmesi ve kazaların önüne 
geçilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAPLAR : 

1- Turistik yollar yatırım programına, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesine aktarılan ödenekler nispetinde programa alınmakta ve Turistik 
yörelerdeki Turizm sezonu ve çalışma mevsimleri dikkate alınarak yapım çalışmaları 
yürütülmektedir. 

-285 
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2- Yol yapım çalışmaları esnasında trafik güvenliğini sağlamak için, o işe ait sözleşme 
ekindeki trafik işaretleme kuralları ve genel trafik çerçevesinde işaretlemeler yapılmaktadır. 
Levhaların zaman zaman çalınması ve bazı zamanlarda ise levhalara zarar verilmesi nedeniyle 
trafik işaretlerinde eksiklikler meydana gelmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra eksiklikler 
giderilmektedir. 

3- Karayolları ağında bulunan yollarda Bitümlü Sıcak Karışım ve Sathi Kaplamalı 
olarak iki değişik kaplama türü mevcut olup, özellikle sathi kaplama yollarda kullanılan 
bitUmlerde ve agrega özelliğinden dolayı zaman zaman kusmalar meydana gelmektedir. Yapım 
çalışmaları esnasında bu tür sorunların giderilmesine çalışılmaktadır. 

4- Sathi kaplamalı yollarda asfaltlama çalışmaları esnasında bir kısım serbest malzeme 
yol yüzeyinde kalmakta olup, bunlar çalışma esnasında mekanik süpürgelerle sUpürülmektedir. 
Buna rağmen zaman zaman serbest malzemeler kısmen yol yüzeyinde bulunmaktadır. Bu tür 
yeni kaplamaların olduğu yerlerde trafik güvenliğini sağlamak için sürücülerin gerekli -
işaretlemelere uymaları gerekmektedir. Sürücülerin işaret ve kurallara uymaması sonucunda 
bazı olumsuz durumlar meydana gelmektedir. 

24.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Horasan-Tuzluca Karayoluna ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7944) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ^ - O S •S2x5,a>^ 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
Anavatan Partisi İğdır Milletvekili 

İğdır ilimize bağlı Tuzluca ilçemiz ile Erzurum^ İline bağlı bulunan 
Horasan ilçesi arasında mevcut olan E-5 Karayolu her yıl son derece üzücü 
kazalarla sık sık gündeme gelmektedir. Söz konusu yolun özellikle Karakurt 
Kağızman mevki son derece virajlı ve yolların dar olması sebebiyle kazaların % 
90 bu mevkide olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Son derece önem arz eden bu yol ili ilgili yapılan her hangi bir çalışma 
var mıdır? 

2. Horasan - Tuzluca arasında Duble Yol çalışmaları hangi tarihte 
programa alınacaktır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ ff^l 
Konu : İğdır Milletvekili 2.11.2005 

Prof. Dr. Dursun AKDEMlR'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alman İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun AKDEMlR'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7944 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. DURSUN AKDEMİR'İN 

T.B.M.M. 7/7944 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

İğdır ilimize bağlı Tuzluca ilçemiz ile Erzurum İline bağlı bulunan Horasan ilçesi 
arasında mevcut olan E-S Karayolu her yıl son derece üzücü kazalarla sık sık gündeme 
gelmektedir. Söz konusu yolun özellikle Karakurt Kağızman mevkii son derece virajlı ve 
yolların dar olması sebebiyle kazaların % 90'nı bu mevkide olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Son derece önem arz eden bu yol ili ilgili yapılan her hangi bir çalışma var mıdır? 

1- Horasan-Tuzluca arasında Duble Yol çalışmaları hangi tarihte programa alınacaktır? 

CEVAPLAR: 

1- Karakurt-Kagızman arasında herhangi bir çalışma yoktur. 

2- Karayolları Genel Müdürlüğüne Milli bütçeden ayrılan kaynakların kısıtlı olması ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın acil ve çok zorunlu haller dışında Yatırım 
Programına yeni iş teklifi yapılmayacaktır, direktifleri doğrultusunda 2006 yılı Yatırım 
Programına yeni iş teklifi yapılamamaktadır. 

lleriki yıllarda kaynakların yeterli olması durumunda söz konusu yolun programa 
.alınarak yapımına çalışılacaktır. 
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25.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Malatya İlindeki karayollarının durumuna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7945) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk ÖZAK tarafından 
Anayasamızın 98.ve İçtüzüğün 99.maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

17.08.2005 
Muharrem KILIÇ 
Malatya MüteU^kili 

Malatya İli Karayolları bakımından Elazığ Karayolları Btrtge ıviudûrlüğüne bağlı 
bulunmaktadır. Darende-Kayseri güzergahı ile Darende-Elbistan güzergahı ise Kayseri 
Karayolları Bölge Müdürlüğü kapsamında kalmaktadır. 

Malatya kamuoyunda ilimizde Karayolları Bölge Müdürlüğünün olmamasının 
yollarımızın yeterince bakımının yapılmamasına neden olduğu kanısı 
yaygınlaşmaktadır.Zira,bölge müdürlüklerinin bulunduğu merkezlerin yolları daha 
bakımlı durıımdadır.Çcvre illerden Malatya sınırlarına girdiğimizde karayollarının 
bakımsızlığı ,çııkıırlar hemen karşımıza çıkmaktadır. 

Darende-Elbistan güzergahında karayolu ağına bağlı bulunan yol,Elbistan'dan Darende 
sınırına kadar yapılmıştır.Darende'den Elbistan sınırına kadar olan yol ise gidilecek 
durumda değildir.Yatandaşlar,Elbistan'a gitmek için 45 kın'lik Darende-Elbistan 
yolunun 27 km'lik kısmı yapılmadığından Malatya güzergahından 90 km giderek 
Elbistan'a ulaşmaktadırlar.Kahramanmaraş AKP Milletvekillerinden bir kısmı bu yolu 
Malatya Milletvekillerinin engellediğini de söylcycbilmektcdiıier.Oysa bu yolun 
yapımıyla ilgili defalarca görüşmelerde bulundum.En son görüşmemizde de Darende-
Elbistan güzergahının Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü kapsamına alındığı 
bildirildi.Amacımız yolları engellemek değil,yolların standardını yükselerek 
vatandaşımızın sağlıklı ve güven içinde yolculuklarını yapmalarını sağlamaktır. 

Malatya'mızın yapılmayan yolu sadece Darende-Elbistan yolu da değildir.Hekimhan-
Kuluneak arasındaki yol;Hckimhan-Arguvan arasındaki yol kullanılamaz duruma 
gelmiş olup köy yollarından bile berbat durumdadır.Malatya-Pütürge yolu gidilecek 
durumda dcğildir.Ycşilyurt-Çclik han(Adıyanıan) arasındaki yol adeta 
unutulmuştur.Mahıh a-Battal gazi arasındaki yol henüz bitirilememiştir. 

Bu bağlamda: 
I-Darende-Elbistan yolundaki Darende hudutlarında kalan 27 kın'lik kısım Kayseri 
Bölge Müdürlüğü kapsamından Mersin Bölge Müdürlüğü kapsamına alınmıştır.Bu 
kısmın 2005 döneminde Kayseri Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılması 
gcrckiyordu.Mersin Bölge Müdürlüğü bu kısmı yeni devraldığından 2006'da ancak 
yapabileceğini belirtiyor.Bu alana bakacak bölge müdürlüğünün değişmesiyle yolun 
yapımının ertelenmesini doğru buluyor musunuz ? 

2-Malatya'mızdaki karayolları ağının büyük bölümü bakımsız durumdadır.Hekimhan-
Kuluncak yolu;Hekimhan-Arguvan yolu,Argııvan-Yonea!ı yolu kullanılamaz 
durumdadır.Malatya-Pütürge yolu ise çok kötü duruıiKİadır.Yapılmakta olan Yeşilyurt-
Çclikhan yolu ile Malatla- Battalgaziyolu ise çok yavaş ilerlemektedir.Bu yollarımızın 
bakamındaki ve yeni yolların yapımındaki gecikmelerin nedenleri nelerdir.? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ />f30 
Konu : Malatya Milletvekili 

Muharrem KILIÇ'in 
Yazalı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde alınan Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'in, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7945 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı > 

MALATYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM KILIÇ'IN 
T.B.M.M. 7/7945 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Darende-Elbistan yolundaki Darende hudutlarında kalan 27 km'lik kısım Kayseri 
Bölge Müdürlüğü kapsamından Mersin Bölge Müdürlüğü kapsamına alınmıştır. Bu kısmın 
2005 döneminde Kayseri Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılması gerekiyordu. Mersin Bölge 
Müdürlüğü bu kısmı yeni devraldığından 2006'da ancak yapabileceğini belirtiyor. Bu alana 
bakacak bölge müdürlüğünün değişmesiyle yolun yapımımn ertelenmesini doğru buluyor 
musunuz? 

2- Malatya'mızdaki karayolları ağının büyük bölümü bakımsız durumdadır. Hekimhan-
Kuluncak yolu; Hekimhan-Arguvan yolu, Arguvan-Yoncalı yolu kullanılamaz durumdadır. 
Malatya-Pütürge yolu ise çok kötü durumdadır. Yapılmakta olan Yeşilyurt-Çelikhan yolu ile 
Malatya-Battalgazi yolu ise çok yavaş ilerlemektedir. Bu yollarımızın bakımmdaki ve yeni 
yolların yapımındaki gecikmelerin nedenleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

1- Malatya-Yeşilyurt-Adıyaman toplam 111 km uzunluğunda III kesim halinde yatırım 
programında yer alan bu yolun 55 km lik Çelikhan-Adıyaman arası 1994 yılında tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. 

' 0 2 KASIM 2005 
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I. kısmı oluşturan 22 km lik Malatya-Yeşilyurt-Çelikhan kısmında toprak işleri ve sanat 
yapılan çalışmaları devam etmekte olup, 16 km lik kesim asfalt seviyesinde, 2 km lik kesim 
alttemel seviyesinde bitirilmiştir. 1 km de toprak işleri devam etmektedir. 2005 yılı ödeneği 
482 bin YTL dir. I. Kışımın tamamının asfalt kaplama seviyesinde bitirilmesi için yaklaşık 9,5 
milyon YTL. ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Arada kalan 34 km lik 2 kesimin yol yapımı ihalesinin yapılması ile mevcut Adıyaman-
Malatya bağlantısı 74 km kısalacaktır. 34 km lik kesimin yaklaşık proje maliyeti 45 milyon 
YTL dir. 

2- Malatya-Battalgazi Yolu: 2000 yılında ihalesi yapılan 9 km lik yolumuzdur. 2005 yılı 
ödeneği 300 000 YTL olup üstyapı ve bordur çalışmalan devam etmektedir. (2+900-4+000) 
km leri arasında kalan kesimde ilgili Belediyelerce yapılan şuyulandırma (18. Madde 
uygulaması) konusunda problemler olduğundan çalışma yapılamamaktadır. 

Bu yolda yapılan çalışmalann bitirilebilmesi için 1,5 milyon YTL ek ödeneğe ihtiyaç 
vardır. 2005 yılı içerisinde 4 km lik kesim asfalt sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak 
trafiğe açılmıştır. 

Hekimhan-Kuluncak Yolu: Toplam uzunluğu 28 km olan bu yolun yama ve bakım-
onanm çalışmalan 81. Şube Şefliği ekiplerince tamamlanmıştır. Ayrıca bu 7 km lik kesiminde 
astarsız sathi kaplama onanmı yapılmıştır. (11-19) km leri arasında kapalı kulplann görüşe 
açılması ve yol genişletme çalışmalanna başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

(Malatya-Elazığ) Ayr.-Pütürge Yolu: Ayr.-Pütürge Yolunun Yaygın beldesi Karayolları 
Kubbe Dağı bakım evi (5+000-24+000) arasında kapalı kulpların görüşe açılması yol 
genişletme çalışmalan yapılarak yolun geometrik ve fiziki standartları yükseltilmiştir. Aynca 
19 km lik bu kesimde astarlı sathi kaplama onanmı yapılmıştır. (Genişlik 9-12 mt) 31-32 Km 
ler arasında yer alan şal deresi mevkiinde heyelan temizliği yol genişletme çalışmalan ve sanat 
yapılan işleri ihale edilerek tamamlanmıştır. Pütürge ayr.-Doğanyol, yolunda 27 km astarsız 
sathi kaplama onarımı tamamlanmıştır. Bu işler için yapılan harcama 3.500.000 YTL dir. 

Hekimhan-Arguvan: Yoğun geçen kış şartlan nedeniyle 573.000 YTL keşif bedelli 
konkasörle kırılmış temel malzemesi ve asfalt mıcın işi ihale edilmiş olup çalışmalar devam 
etmektedir. 2006 yılında astarlı asfalt sathi kaplama onanmı çalışması yapılacaktır. 

Ayr-Arguvan Yolu: Bu yolda 85. Şube şefliği imkanları ile bakım onanırı çalışmaları 
yapılmış olup toplam 23 km lik astarsız sathi kaplama onarımı tamamlanmıştır. 

Darende-Elbistan il yolunun 27 Km.'lik kısmı 05/08/2005 tarihinde Karayollan 5. 
Bölge Müdürlüğümüz ağına alınmıştır. Asfalt programı, asfalt sezonu başlamadan 
yapıldığından bu kesimi asfalt yapım programına ilave etmek mümkün olmadığı için 2006 yılı 
asfalt programı çerçevesinde değerlendirilecektir. 
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26.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, tarihî köprülerin korunması için yeni köprü 
yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7947) 

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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a y ı n d ı r l ı k v e İ skan B a k a n ı m ı z S a y ı n F a r u k N a f i z 
Ö Z A K t a r a f ı n d a n yaz ı l ı o l a r a k cevap land ı r ı lmas ın ı s ayg ı l a r ım la a r z e d e r i m . 

—fcfet*-''*^ • 
Dr . M u h a r r e m T O P R A K 

İ z m i r Mi l l e tvek i l i 

Ülkemizin geçmişine ait tarihi köprülerimizin korunması, bu 
eserlerimizi gelecek kuşaklara aldığımız gibi bırakmak görevimizdir. 
Anadolu'nun her yerinde nehirlerimiz üzerinde bulunan tarihi köprülerimiz 
üzerinden tonlarca yükler kamyonlarca taşınmakta,köprü ayaklarına yakın 
yerlerden kum alınmakta ve nehirlerimizde barınan birçok bitki- hayvan 
yaşamını yitirmektedir.Tasıma kapasitesi sınırlı tarihi köprülerimiz hoyratça 
kullanılmaktadır. 

Bu nedenle : 
1- Yüz y ı l la rd ı r yöreye hizmet vermiş KAYSERİ KARAÖZÜ-ŞAHRUH 

köprüsü gibi Ülkemizdeki diğer köprülerinde korunması ve acilen taşıma 
y ü k ü n ü s ı r t lar ından almak için yeni bir köprü yapımını düşünüyor musunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ lf-3^ 
İzmir Milletvekili 
Muharrem TOPRAK' 
Yazılı Soru önergesi 

Konu : İzmir Milletvekili n o , omft 
Muharrem TOPRAK'ın U £ K A o l M AM> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan; İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7947 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EKLER: 
1-Cevap Yazısı 
2-Yol Ağı Haritası 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 

T.B.M.M. 7/7947 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORUSU VE CEVABI 
SORU: 

Ülkemizin geçmişine ait tarihi köprülerimizin korunması, bu eserlerimizi gelecek 
kuşaklara aldığımız gibi bırakmak görevimizdir. Anadolu'nun her yerinde nehirlerimiz 
üzerinde bulunan tarihi köprülerimiz üzerinden tonlarca yükler kamyonlarca taşınmakta, 
köprü ayaklarına yakın yerlerden kum alınmakta ve nehirlerimizde barınan birçok bitki 
- hayvan yaşamını yitirmektedir. Taşıma kapasitesi sınırlı tarihi köprülerimiz hoyratça 
kullanılmaktadı r. 

Bu nedenle : 

1 - Yüz yıllardır yöreye hizmet vermiş Kayseri Karaözü-Şahruh köprüsü gibi 
ülkemizdeki diğer köprülerinde korunması ve acilen taşıma yükünü sırtlarından almak 
için yeni bir köprü yapımını düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 5539 Sayılı Kuruluş Kanununun, 30/05/1973 
gün ve 1737 sayılı kanunla değişik madde 2(F) bendine göre; "Tarihi yol ağlarına ait 
köprü ve diğer yan tesisleri hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, 
onarmak ve bakımlarını sağlamak" yol ağında bulunsun veya bulunmasın Karayollarının 
asli görevleri arasında sayılmıştır. 

Bu nedenle; Kayseri ili, Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Beldesinde bulunan tarihi 
Şahruh Köprüsünün onarım işi Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 21.02.1997 gün ve 2141 Sayılı Kararıyla, onaylanmış projelerine uygun 
olarak 2000 yılında tamamlanmış ve 2005 yılı fiyatlarıyla 2 065 709.-YTL harcanmıştır. 

İlişikte yer alan haritada görüleceği üzere, Kayseri-Sivas Devlet Yolunun Sarıoğlan 
ayrımından ilçeye kadar olan bölümü, Karayolları sorumluluğundaki yol ağında yer 
almaktadır. Sanoglan'dan itibaren, Karaözü Beldesine ulaşımı sağlayan güzergah ise Köy 
yolları kapsamında olduğundan, yeniden yapılması düşünülen köprü, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmemektedir. 

Söz konusu tarihi köprü, sadece yayaların ve atlıların, Kızılırmak'tan geçişlerine 
hizmet vermek için tasarlanmış bir yapı olmasına rağmen, günümüzdeki kullanımında, 
araç trafiğinin yanı sıra ağır iş makinelerinin de geçmesi, dikkatsiz ve duyarsız 
sürücülerin verdiği hasarlar neticesinde, maalesef günden güne tahrip olmakta ve stabilize 
özelliğinden de çok şey kaybetmektedir. 

Bu nedenle; Kayseri Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından, ağır 
vasıtaların geçmesi için ekli haritaya göre yeniden bir güzergah belirlenmeli ve tarihi 
ŞAHRUH Köprüsünden küçük araçlar dışındaki bir araç trafiğine izin verilmemelidir. 

Sonuç itibariyle; Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşundan itibaren hem 
teknoloji tarihi, hem de kültür tarihi açısından büyük önem taşıyan Tarihi Köprülerin 
onarımlarını her sene ayrılan belirli ödenekler ve belirli programlar dahilinde 

vğerçekleştirerek, bu nadide kültür varlıklarını ayakta tutmak için gayret göstermektedir. 

Ancak, koruma kavramı sadece bir kurumun çabasıyla sağlanamamaktadır. 
/ Oşftjyısıyla, başta Belediyeler, DSİ ve İl Özel İdaresi gibi birinci derecede sorumluluğu 
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XIII. Yüzyılda Selçuklular zamanında yapılan köprü, 145.60 m. uzunluğunda, 5.50 m. genişliğinde ve 8 gözlüdür. 

TARİHİ ŞAHRUK KÖPRÜSÜ 

T.C.K. YOL AĞİ 
Kayseri-Sivas Devlet Yolu Ayr. 
Sanoglan (38-05 K.K. No) 

T.C.K. YOL AĞI 
Kayseri-Sivas Devlet Yolu 
(260-11 K.K. No) 

KÖPRÜLER DAİRESİ BAŞKANLİĞİ 
TARİHİ KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

- 2 9 3 -



T B M M B: 15 8 . 11 . 2005 O: 4 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7948) 

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

Aşağ ıdak i sorular ımın Bayındı r l ık ve İskan B a k a n ı Sayın F a r u k Ö Z A K 
tarafından yazı l ı o la rak cevaplandır ı lması hususunda gereğ in i a rz eder im. 

Saygı lar ımla . 

. < £ • - -

Ü m m e t K A N D O G A N 
D Y P Den iz l i Mi l l e tvek i l i 

1 - 2 8 M a r t 2004 Yerel Seçimler inden sonra , Bakan l ığ ın ı z Bü tçes inden 
hangi be lediyeye ne mik ta rda nakdi veya ayni ya rd ım yapı lmış t ı r? 
Yard ımla r için hangi kri terler esas alınmıştır? Y a r d ı m yapı lan be led iye le r in 
Part i lere göre dağıl ımı nası ldır? 

2 - Be led iye le re yapı lan yardımlar ın ne kadarı karş ı l ıks ız , ne kadarı proje 
karş ı l ığ ıdır? 

3 - P r o j e teklifi o lmasına r ağmen , gerekli ya rd ımla r ın yap ı l amadığ ı be led iye 
var mıd ı r? Varsa , hangi belediyelerdir? Y a r d ı m y a p ı l a m a m a gerekçes i 
nelerdir? Y a r d ı m yapı lamayan belediyelerin Par t i l e re göre dağı l ımı nas ı ld ı r? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 
Konu : Denizli Milletvekili *-ı O ı̂  A otı\ A OflflK 

Ümmet KANDOGAN'ın U ^ KAot.Vl iUl» 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

îlgi yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7948 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EKLER: 
1-Cevap Yazısı 
2-Liste ı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 

T.B.M.M. 7/7948 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1) 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinden sonra, Bakanlığınız Bütçesinden hangi belediyeye 
ne miktarda nakdi veya ayni yardım yapılmıştır? Yardımlar için hangi kriterler esas alınmıştır? 
Yardım yapılan belediyelerin Partilere göre dağılımı nasıldır? 

2) Belediyelere yapılan yardımların ne kadarı karşılıksız, ne kadarı proje karşılığıdır? 

3) Proje teklifi olmasına rağmen, gerekli yardımların yapılamadığı belediye var mıdır? 
Varsa, hangi belediyelerdir? Yardım yapılamama gerekçesi nelerdir? Yardım yapılamayan 
belediyelerin Partilere göre dağılımı nasıldır? 

CEVAPLAR: 

1) 28 Mart 2004 Yerel Yönetim seçimlerinden bu güne kadar Bakanlığımın Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan Mahalli İdarelere Yapılacak 
Yardımlar ödeneğinden; 2004 Mali Yılında 429 belediyeye toplam 13.500.312 YTL., 2005 
mali yılında da (14/10/2005 tarihine kadar) 1859 belediyeye toplam 36.990.000 YTL. 
düzenleme, yapım ve kamulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi için katkı niteliğinde maddi 
yardım yapılmıştır. Yönetmelik gereği ayrılan ödenekler öncelikle; 

a) Tarihi turistik ve sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren belediyelerin, 
b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri belediyeleri ile kalkınmada öncelikli yöre 

belediyelerinin, 
c) Küçük kasaba ve ilçe belediyelerinin, 
d) Uygulanması öngörülen proje için belediye katkısı olarak bütçelerine yeterli ödenek 

kovmuş olan belediyelerin, 
e) Evvelki yıllarda yardım alıp da, ödenekleri amacına ve usulüne uygun olarak sarf 

etmiş belediyelerin, 
Projelerini gerçekleştirilmeleri için katkı niteliğinde tahsis edilmiştir. 

Ayrıca; İlgili Kuruluşumuz İller Bankası Genel Müdürlüğümüze belediyelere yapılacak 
yardımlar için 2004 yılında 85.085.000 YTL., 2005 yılında 60.414.000 YTL. olmak üzere 
toplam 145.499.000 YTL. ödenek aktarılmıştır.Bu ödenek; Belediyelere Yapılacak Yardımlara 
Dair Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, öncelikli 
belediyelerimizin İller Bankası Yılı Yatırım Programında bulunan harita, imar planı işlerinde 
kullanılmak üzere bağış suretiyle tahsis edilmiştir. 

Bu tahsis yapıldıktan sonra ödenekten kalan miktar, nüfusu 100 bine kadar (10O bin 
dahil) olan belediyelerin harita ve imar planı dışındaki İller Bankası Yatırım Programında 
bulunan+ diğer yatırım harcamaları toplamına bölünerek, bir oran bulunmakta ve bu oran diğer 
yatırım harcamaları ile çarpılarak ödeneğin tahsisi yapılmaktadır. 

2004 Yılı Yatırım Programında yer alan işlerin Belediyelere Yapılacak Yardımlar 
Ödeneğinden karşılanan miktarını gösteren listeler yazımız ekindedir. (EK 2) 

2005 yılına ait ödenek tahsisleri yıl sonunda netlik kazanacaktır. 

2) Belediyelere yapılan yardımların tamamı proje karşılığında yapılmaktadır. 

3) Ülkemiz genelinde 3225 belediye bulunmaktadır. 2004 yılında 2796, 2005 yılında 
1366 belediyeye ödenek gönderilememiştir. 

Bakanlığım Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne intikal eden projelerin 
keşif tutarları yaklaşık 650.000.000 YTL.dir. Ancak, yılı bütçelerimize konulan ödeneklerin 
yetersizliği nedeniyle yukarıda bahsedilen öncelikler kullanılmış olmasından dolayı 
belediyelerimizin proje karşılığı yardım taleplerinin tümü karşılanamamıştır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce de proje teklifi olmasına rağmen gerekli 
yardımların yapılmadığı belediye bulunmamaktadır. 

Bakanlığımız ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızın uygulamalarında belediyelerimize 
karşı hiçbir siyasi ayrım yapılmamaktadır. 
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ÎLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN EK:2 
2004 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BELEDİYELERE AÎT 

İŞLER İÇİN YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEĞİNDEN KARŞILANAN PARASAL 
MİKTARLARI GÖSTERİR LİSTE „ 

Belediye Kodu 
66060 
55018 
40014 
63024 
55045 
7028 
22011 
38067 
68024 
61032 
61058 
55048 
66028 
52068 
6014 
42060 
68006 
7032 
38066 
38031 
31025 
16027 
58002 
66065 
43024 
52069 

66057 
48017 
61035 
16004 
61040 
23023 
38068 
61005 
60071 
26030 
9035 
52024 
53007 
61045 
50028 
46049 
37015 
33006 
28026 
İ 1 0 0 8 
29014 
52034 
24011 
40016 
38038 
38030 
38012 
27002 
61037 

Belediye Adı 
ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ 
ASARCIK BELEDİYESİ 
ÖMERHACIU BELEDİYESİ 
KONUKLU BELEDİYESİ 
AĞCAGÜNEY BELEDİYESİ 
MANAVGAT BELEDİYESİ 
KURTBEY BELEDİYESİ 
DÜVER BELEDİYESİ 
YENİKENT BELEDİYESİ 
UZUNGÖL BELEDİYESİ 
AKYAZI BELEDİYESİ 
SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 
PAŞAKÖY BELEDİYESİ 
KARAHASAN BELEDİYESİ 
ÇAĞA BELEDİYESİ 
HARMANPINAR BELEDİYESİ 
BALCI BELEDİYESİ 
TAŞAĞIL BELEDİYESİ 
KEPEZ BELEDİYESİ 
SARIOĞLAN BELEDİYESİ 
HACIPAŞA BELEDİYESİ 
TATKAVAKU BELEDİYESİ 
AKINCILAR BELEDİYESİ 
BELENCUMAFAKIU BELEDİYESİ 
SİMAV BELEDİYESİ 
ALACALAR BELEDİYESİ 

BAYINDIRHÜYÜK(ACECİHÛYÜK) BELEDİYESİ 
MUMCULAR BELEDİYESİ 
YOMRA BELEDİYESİ 
BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ 
YEŞİLYAU BELEDİYESİ 
GEZİN BELEDİYESİ 
KURUKÖPRÜ BELEDİYESİ 
ARSİN BELEDİYESİ 
CİMİTEKKE BELEDİYESİ 
DİNEK BELEDİYESİ 
SÖKE BELEDİYESİ 
KUMRU BELEDİYESİ 
FINDIKLI BELEDİYESİ 
tÜRKELÜ BELEDİYESİ 
SULUSARAY BELEDİYESİ 
BAYDEMİRÜ BELEDİYESİ 
ŞENPAZAR BELEDİYESİ 
ÇAMUYAYLA BELEDİYESİ 
SOĞUKPINAR BELEDİYESİ 
SÖĞÜT BELEDİYESİ 
ÜNLÜPINAR BELEDİYESİ 
ÜNYE BELEDİYESİ 
TERCAN BELEDİYESİ 
SAVCILIBÜYÖKÖBA BELEDİYESİ 
YAHYALI BELEDİYESİ 
PINARBAŞI BELEDİYESİ 
DEVELİ BELEDİYESİ 
ARABAN BELEDİYESİ 
ESİROĞLU BELEDİYESİ 

Fon 
93.00 

101.25 
104.25 
123.75 
130.42 
170.00 
181.50 
201.00 
209.25 
210.00 
210.00 
213.75 
240.00 
247.50 
251.25 
277.50 
281125 
288.00 
329.25 
330.00 
353.25 
356.25 
365.25 
406.00 
408.00 
412.50 

510.86 
534.62 
558.00 
585.00 
595.50 
659.25 
697.50 
705.00 
706.58 
706.58 
709.16 
727.18 
738.31 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
750.25 
783.00 
907.50 
932.25 
952.50 

1,006.66 
1,015.50 

JH7 

- 2 9 6 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
44003 
24015 
71013 
61014 
35064 
42159 
15004 
66001 
65008 
31031 
61040 
59033 
66036 
1058 
61047 
28009 
54011 
3021 
48052 
16051 
81006 
68020 
26010 
33024 
42209 
18011 
49004 
28009 
54022 
7085 
49018 
22009 
43038 
61048 
42038 
3105 
15020 
61008 
18018 
61001 
71008 
53006 
61027 
9040 
54015 
1019 
37009 
20005 
8006 
31058 
68030 
6014 
53015 
24011 
10020 
28029 
13011 
10028 
37017 
3069 

Belediye Adı 
AKÇADAĞ BELEDİYESİ 
ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 
HASAN DEDE BELEDİYESİ 
ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 
SEYREK BELEDİYESİ 
HOTAMIŞ BELEDİYESİ 
BEY BELEDİYESİ 
YOZGAT BELEDİYESİ 
MURADİYE BELEDİYESİ 
MADENLİ BELEDİYESİ 
YEŞİLYALI BELEDİYESİ 
SULTANKÖY BELEDİYESİ 
YERKÖY BELEDİYESİ 
KÜRKÇÜLER BELEDİYESİ 
SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ 
EYNESİL BELEDİYESİ 
GÖLKENT BELEDİYESİ 
DAZKIRI BELEDİYESİ 
KADIKÖY BELEDİYESİ 
KURŞUNLU(GEMLİK) BELEDİYESİ 
ÇÎÜMLİ BELEDİYESİ 
SARIYAHŞİ BELEDİYESİ 
KAYAKENT BELEDİYESİ 
TAŞUCU BELEDİYESİ 
YALINÇEVRE BELEDİYESİ 
KALFAT BELEDİYESİ 
MALAZGİRT BELEDİYESİ 
EYNESİL BELEDİYESİ 
SİNANOĞLU BELEDİYESİ 
SENİR BELEDİYESİ 
KIRKÖY BELEDİYESİ 
KEŞAN BELEDİYESİ 
SOFULAR BELEDİYESİ 
AKÇAKALE BELEDİYESİ 
DEDEMLİ BELEDİYESİ 
KAYABELEN BELEDİYESİ 
YUSUFÇA BELEDİYESİ 
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
YAYLAKENT BELEDİYESİ 
TRABZON BELEDİYESİ 
ÇELEBİ BELEDİYESİ 
DEREPAZARI BELEDİYESİ 
OF BELEDİYESİ 
DİDİM(YENİHİSAR) BELEDİYESİ 
KIRKPINAR BELEDİYESİ 
ALADAĞ BELEDİYESİ 
DADAY BELEDİYESİ 
AKKÖY BELEDİYESİ 
HOPA BELEDİYESİ 
NARLICA BELEDİYESİ 
DOĞANTARLA BELEDİYESİ 
ÇAĞA BELEDİYESİ 
KENDİRLİ BELEDİYESİ 
TERCAN BELEDİYESİ 
İSKELEKÖY BELEDİYESİ 
İNİŞDİBİ BELEDİYESİ 
OVAKIŞLA BELEDİYESİ 
MANYAS BELEDİYESİ 
TOSYA BELEDİYESİ 
SALAR BELEDİYESİ 

1 ı P /4P 

Fon 
1.1H.18 
1,117.50 
1,122.34 
1,142.59 
1,199.55 
1,201.55 
1,204.28 
1,209.38 
1,262.34 
1,267.50 
1,294.32 
1,300.00 
1,314.56 
1,316.32 
1,317.48 
1,333.53 
1,362.70 
1,378.04 
1,399.40 
1,402.05 
1,403.58 
1,407.19 
1,417.52 
1,431.21 
1,433.76 
1,434.96 
1,440.00 
1,462.50 
1,486.96 
1,519.25 
1,537.86 
1,542.07 
1,549.49 
1,611.21 
1,634.32 
1,641.33 
1,659.79 
1,726.34 
1,793.83 
1,814.44 
1,814.89 
1,822.53 
1,838.51 
1,874.80 
1,888.57 
1,904.54 
1,922.21 
1,970.34 
1,978.92 
1,994.97 
2,023.80 
2,026.03 
2,042.94 
2,075.28 
2,078.39 
2,078.54 
2,107.53 
2,247.66 
2,251.86 
2,270.69 

- 2 9 7 -



TBMM B:15 8 .11.2005 0 : 4 

Belediye Kodu 
41018 
53005 
61058 
18022 
43061 
20048 
53021 
53013 
61033 
61008 
16032 
52034 
9008 
43069 
41038 
41040 
10025 
16031 
29013 
52067 
53001 
53008 
64024 
15001 
19019 
44032 
35079 
46006 
6085 
31033 
58045 
10052 
67009 
48012 
18006 
3062 
41002 
58041 
61014 
52046 
61076 
41025 
3067 
42025 
10013 
33010 
44038 
16010 
42127 
42012 
10039 
68032 
55005 
60057 
38014 
66010 
20072 
44024 
61061 
61070 

Belediye Adı 
YUVACIK BELEDİYESİ 
ÇAYELİ BELEDİYESİ 
AKYAZI BELEDİYESİ 
DODURGA BELEDİYESİ 
ŞEYHLER BELEDİYESİ 
ORTAKÖY BELEDİYESİ 
MURADİYE BELEDİYESİ 
İYİDERE BELEDİYESİ 
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
YENİSÖLÖZ BELEDİYESİ 
ÜNYE BELEDİYESİ 
BIYIKLI BELEDİYESİ 
ÇAYSİMAV BELEDİYESİ 
SARIMEŞE BELEDİYESİ 
ACISU BELEDİYESİ 
KORUCU BELEDİYESİ 
YENİKÖY BELEDİYESİ 
ULUKÖY(KÜRTÜN) BELEDİYESİ 
YENİKONÂK BELEDİYESİ 
RİZE BELEDİYESİ 
GÜNDOĞDU BELEDİYESİ 
KIŞLA BELEDİYESİ 
BURDUR BELEDİYESİ 
AŞTAVUL BELEDİYESİ 
HATUNSUYU BELEDİYESİ 
YENİKENT BELEDİYESİ 
BEYOĞLU BELEDİYESİ 
YURTBEYLİ BELEDİYESİ 
ALTINÇAĞ BELEDİYESİ 
KÜMBET BELEDİYESİ 
YAYLABAYIR BELEDİYESİ 
EREĞLİ BELEDİYESİ 
KAVAKUDERE BELEDİYESİ 
ELDİVAN BELEDİYESİ 
GEBECİLER BELEDİYESİ 
ARSLANBEY BELEDİYESİ 
BAHARÖZÜ BELEDİYESİ 
ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 
ALANYURT BELEDİYESİ 
ESKİPAZAR BELEDİYESİ 
EŞME BELEDİYESİ 
KAYIHAN BELEDİYESİ 
BEYŞEHİR BELEDİYESİ 
EDREMİT BELEDİYESİ 
GÜLNAR BELEDİYESİ 
GÖKÇE BELEDİYESİ 
GURSU BELEDİYESİ 
SIZMA BELEDİYESİ 
ARGITHANI BELEDİYESİ 
ZEYTINLI BELEDIYESI 
SARATLI BELEDİYESİ 
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ 
GÖRÜMLÜ BELEDİYESİ 
ERKILET BELEDİYESİ 
ÇANDIR BELEDİYESİ 
BAĞBAŞI BELEDİYESİ 
PÖTÜRGE BELEDİYESİ 
YEŞİLYURT BELEDİYESİ 
YEŞİLKÖY BELEDİYESİ 

Fon 
2,316.78 
2,325.00 
2,328.74 
2,331.87 
2,340.16 
2,342.80 
2,424.79 
2,441.93 
2,445.56 
2,497.86 
2,524.36 
2,557.24 
2,607.85 
2,614.14 
2,637.71 
2,698.33 
2,724.35 
2,772.51 
2,821.14 
2,887.09 
2,910.00 
2,921.27 
2,941.68 
2,992.50 
3,010.37 
3,020.42 
3,053.22 
3,081.76 
3,081.94 
3,097.66 
3,118.84 
3,146.65 
3,165.00 
3,189.96 
3,197.83 
3,239.91 
3,262.30 
3,263.04 
3,277.26 
3,287.99 
3,330.86 
3,336.48 
3,380.00 
3,384.90 
3,407.91 
3,469.10 
3,473.02 
3,562.20 
3,563.24 
3,597.36 
3,601.62 
3,786.65 
3,799.88 
3,812.03 
3,827.92 
3,922.87 
4,014.61 
4,028.55 
4,031.42 
4,031.42 

- 2 9 8 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

Beled iye K o d u 
38063 
36022 
37007 
4004 
28025 
60069 
18028 
18029 
53017 
3104 
53012 
45082 
33025 
18016 
50029 
49002 
66033 
60047 
35082 
26016 
53019 
53010 
3080 
28004 
53014 
52056 
33002 
1044 
68023 
54013 
40021 
61072 
39018 
50025 
1039 
19006 
29022 
13004 
38065 
80015 
3094 
7 İ009 
60073 
31013 
18014 
30013 
42193 
31005 
54034 
16021 
13005 
52026 
57002 
19026 
67002 
7085 
35055 
55013 
46008 
61005 

Belediye A d ı 
GÜLLÜCE BELEDİYESİ 
SUSUZ BELEDİYESİ 
CİDE BELEDİYESİ 
ELEŞKİRT BELEDİYESİ 
YAVUZKEMAL BELEDİYESİ 
YOLÜSTÜ BELEDİYESİ 
DUMANLI BELEDİYESİ 
TAŞKARACALAR BELEDİYESİ 
PAZAR BELEDİYESİ 
TOKUŞLAR BELEDİYESİ 
İKİZDERE BELEDİYESİ 
YAĞCILAR BELEDİYESİ 
TECE BELEDİYESİ 
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ 
TATLARIN BELEDİYESİ 
BULANIK BELEDİYESİ 
UZUNLU BELEDİYESİ 
YAUNYAZI BELEDİYESİ 
TEKELİ BELEDİYESİ 
SARICAKAYA BELEDİYESİ 
ÇAYKENT BELEDİYESİ 
GÜNEYSU BELEDİYESİ 
KIZIK BELEDİYESİ 
ÇANAKÇI BELEDİYESİ 
KALKAN DERE BELEDİYESİ 
AYDOĞAN BELEDİYESİ 
ANAMUR BELEDİYESİ 
AKÇATEKİR BELEDİYESİ 
TOPAKKAYÂ BELEDİYESİ 
KARASU BELEDİYESİ 
KÖSELİ BELEDİYESİ 
GÜLDEREN BELEDİYESİ 
ÜSKÜP BELEDİYESİ 
ORTAHISAR BELEDİYESİ 
YAKAPINAR BELEDİYESİ 
BOGAZKALE BELEDİYESİ 
DEREDOLU BELEDİYESİ 
GÜROYMAK BELEDİYESİ 
TURAN BELEDİYESİ 
MEHMETLİ BELEDİYESİ 
KOCAÖZ BELEDİYESİ 
ÇERİKLİ BELEDİYESİ 
BÜŞÜRÜM BELEDİYESİ 
KUZUCULU BELEDİYESİ 
ORTA BELEDİYESİ 
DERECİK BELEDİYESİ 
GÖKÇİMEN BELEDİYESİ 
BELEN BELEDİYESİ 
KURTKÖY BELEDİYESİ 
MUDANYA BELEDİYESİ 
HİZAN BELEDİYESİ 
MESUDİYE BELEDİYESİ 
AYANCIK BELEDİYESİ 
KUNDUZLU BELEDİYESİ 
ALAPLI BELEDİYESİ 
SENIR BELEDİYESİ 
MORDOĞAN BELEDİYESİ 
SAKARLI BELEDİYESİ 
ÇARDAK BELEDİYESİ 
ARSİN BELEDİYESİ 

AİAO 

F o n 
4,031.42 
4,077.59 
4,122.82 
4,223.24 
4,244.48 
4,275.13 
4,275.60 
4,275.60 
4,339.78 
4,467.11 
4,489.82 
4,621.95 
4,643.10 
4,663.74 
4,706.44 
4,713.33 
4,730.05 
4,741.09 
4,796.20 
4,836.34 
4,850.57 
4,850.57 
4,862.18 
4,880.34 
4,883.86 
4,903.83 
4,923.53 
4,972.46 
4,987.65 
5,039.75 
5,112.22 
5,148.97 
5,148.97 
5,148.97 
5,253.61 
5,256.83 
5,271.54 
5,273.83 
5,394.11 
5,414.19 
5,457.97 
5,489.23 
5,516.68 
5,543.32 
5,560.41 
5,591.24 
5,717.84 
5,758.02 
5,821.26 
5,938.03 
5,980.68 
6,060.04 
6 ,2 İ3 .51 
6,219.75 
6,236.93 
6,320.08 
6,370.05 
6,545.15 
6,619.81 
6,623.78 
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TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
51072 
51071 
35027 
38064 
17005 
15027 
51014 
1063 
60060 
15028 
35057 
52034 
67044 
1065 
66052 
31020 
58034 
7007 
60075 
58026 
58007 
32013 
2026 
33063 
72010 
35013 
61046 
42200 
28002 
50024 
35066 
48013 
63026 
34009 
38061 
27015 
29001 
78003 
61053 
44050 
22023 
22024 
61051 
2027 
12001 
63010 
2025 
24027 
60062 
31071 
33011 
43013 
66053 
4011 
45039 
7006 
43058 
5029 
70011 
53005 

Belediye Adı 
HACIBEYLİ BELEDİYESİ 
BURÇ BELEDİYESİ 
KAYMAKÇI BELEDİYESİ 
BÜYÜK BÜRÜNGÜZ BELEDİYESİ 
BOLAYIR BELEDİYESİ 
GÜNDOĞDU BELEDİYESİ 
ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 
ÇATALAN BELEDİYESİ 
ATAKÖY BELEDİYESİ 
BAYIR BELEDİYESİ 
BAĞARASI BELEDİYESİ 
ÜNYE BELEDİYESİ 
KARAMAN BELEDİYESİ 
BOZGÜNEY BELEDİYESİ 
SIRÇAU BELEDİYESİ 
YEŞİLKÖY BELEDİYESİ 
KIZILCAKIŞLA BELEDİYESİ 
AKSU BELEDİYESİ 
DEMİRCİLİ BELEDİYESİ 
YILDIZELİ BELEDİYESİ 
ÇETİNKAYA BELEDİYESİ 
EĞİRDİR BELEDİYESİ 
ÜÇGÖZ BELEDİYESİ 
GÖKSU BELEDİYESİ 
BEKİRHAN BELEDİYESİ 
BOZDAĞ BELEDİYESİ 
MERSİN BELEDİYESİ 
APA BELEDİYESİ 
ALUCRA BELEDİYESİ 
MUSTAFAPAŞA BELEDİYESİ 
ÜRKMEZ BELEDİYESİ 
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ 
GÜRAKAR BELEDİYESİ 
SİLİVRİ BELEDİYESİ 
ZİNCİDERE BELEDİYESİ 
SEKİLİ BELEDİYESİ 
GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 
ESKİPAZAR BELEDİYESİ 
YILDIZLI BELEDİYESİ 
SÖĞÜT BELEDİYESİ 
MECİDİYE BELEDİYESİ 
KOCAHIDIR BELEDİYESİ 
KAVAKLI BELEDİYESİ 
ATAKENT(KARICIK) BELEDİYESİ 
BİNGÖL BELEDİYESİ 
SÜRÜÇ BELEDİYESİ 
AKINCILAR BELEDİYESİ 
BAHÇELİKÖY BELEDİYESİ 
GÜRYILDIZ BELEDİYESİ 
SÖĞÜT BELEDİYESİ 
HUZURKENT BELEDİYESİ 
GEDİZ BELEDİYESİ 
ÇAKMAK BELEDİYESİ 
TAHİR BELEDİYESİ 
SARUHANLI BELEDİYESİ 
AYDINKENT(İBRADİ) BELEDİYESİ 
CEBRAİL BELEDİYESİ 
BALUDERE BELEDİYESİ 
SARIVELİLER BELEDİYESİ 
ÇAYELİ BELEDİYESİ 

Fon 
6,627.02 
6,627.02 
6,669.50 
6,742.38 
6,844.34 
6,880.96 
6,978.69 
6,997.29 
7,147.17 
7,232.66 
7,406.73 
7,417.67 
7,458.23 
7,458.23 
7,612.73 
7,662.86 
7,715.73 
7,755.84 
7,767.23 
7,834.95 
7,870.23 
7,976.40 
8,069.02 
8,076.23 
8,119.29 
8,124.57 
8,225.58 
8,282.23 
8,333.73 
8,385.23 
8,394.82 
8,516.68 
8,642.73 
8,799.55 
8,885.66 
8,951.73 
9,003.23 
9,127.15 
9,210.40 
9,225.45 
9,311.20 
9,311.20 
9,321.21 
9,433.77 
9,500.89 
9,644.14 
9,706.72 
9,880.94 
9,975.55 

10,034.26 
10,074.01 
10,086.45 
10,127.70 
10,169.58 
10,227.90 
10,255.70 
10,333.51 
10,344.91 
10,373.17 
10,378.39 

- 3 0 0 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
3103 
55047 
9006 
10034 
43069 
3025 
42201 
7023 
42142 
75001 
41020 
20007 
65020 
63020 
35089 
18023 
27011 
6005 
42061 
6086 
61051 
43073 
2009 
54005 
68021 
22009 
30012 
71018 
67034 
66001 
38012 
10027 
31014 
15025 
7044 
69005 
31015 
20075 
3107 
48060 
19032 
60055 

25025 
3092 
42090 
61044 
24028 
55013 
31013 
18016 
16022 
22019 
37001 
37001 
6009 
20068 
61044 
10009 
43070 

Belediye Adı 
ÇIKRIK BELEDİYESİ 
HÜSEYİNMESCİT BELEDİYESİ 
BAĞARASI BELEDİYESİ 
SAVAŞTEPE BELEDİYESİ 
ÇAYSİMAV BELEDİYESİ 
DÖĞER BELEDİYESİ 
ARIKÖREN BELEDİYESİ 
KAŞ BELEDİYESİ 
GÜNEYSINIR BELEDİYESİ 
ARDAHAN BELEDİYESİ 
HAUDERE BELEDİYESİ 
AŞAĞIŞAMU BELEDİYESİ 
ERÇEK BELEDİYESİ 
PEKMEZLİ BELEDİYESİ 
DOĞANBEY BELEDİYESİ 
ÖZLÜ BELEDİYESİ 
NURDAĞ BELEDİYESİ 
AYAŞ BELEDİYESİ 
HUĞLU BELEDİYESİ 
BALÇİKHİSAR BELEDİYESİ 
KAVAKLI BELEDİYESİ 
KARACAHİSAR BELEDİYESİ 
KAHTA BELEDİYESİ 
ALTINDERE BELEDİYESİ 
SULTANHANI BELEDİYESİ 
KEŞAN BELEDİYESİ 
ESENDERE-YUKSEKOVA BELEDİYESİ 
YAHŞİHAN BELEDİYESİ 
BEYCUMA BELEDİYESİ 
YOZGAT BELEDİYESİ 
DEVELİ BELEDİYESİ 
MARMARA BELEDİYESİ 
PAYAS BELEDİYESİ 
ÇANAKU BELEDİYESİ 
OBA BELEDİYESİ 
GÖKÇEDERE BELEDİYESİ 
REYHANLI BELEDİYESİ 
KIZILCASÖĞÜT BELEDİYESİ 
İNCESU BELEDİYESİ 
KAFACA BELEDİYESİ 
ALACAHÖYÜK BELEDİYESİ 
KINIK BELEDİYESİ 

ŞENYURT(UNCULAR)ERZURUM BELEDİYESİ 
YAKA BELEDİYESİ 
REİS BELEDİYESİ 
DARICA BELEDİYESİ 
YALNIZBAĞ BELEDİYESİ 
SAKARLI BELEDİYESİ 
KUZUCULU BELEDİYESİ 
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ 
M.KEMALPAŞA BELEDİYESİ 
YENİMUHACİR BELEDİYESİ 
KASTAMONU BELEDİYESİ 
KASTAMONU BELEDİYESİ 
BALA BELEDİYESİ 
KORUCUK BELEDİYESİ 
DARICA BELEDİYESİ 
BURHANİYE BELEDİYESİ 
YEMİŞLİ BELEDİYESİ 

Fon 
10,843.12 
10,854.81 
10,909.19 
10,930.93 
10,938.60 
11,065.29 
11,324.31 
11,387.51 
11,593.91 
11,732.96 
11,831.35 
11,933.53 
12,150.68 
12,228.30 
12,312.62 
12,433.83 
12,461.97 
12,495.99 
12,600.44 
12,794.24 
12,845.93 
13,085.03 
13,236.23 
13,261.18 
13,715.48 
13,880.79 
13,957.55 
14,441.95 
14,886.92 
16,197.93 
16,289.66 
16,550.21 
16,687.55 
17,029.96 
17,055.75 
17,152.59 
17,170.79 
17,465.10 
17,548.62 
17,557.47 
17,848.05 
17,915.49 

18,231.67 
18,262.40 
18,282.36 
18,351.33 
18,388.46 
18,535.15 
18,542.92 
18,553.22 
18,602.53 
18,673.79 
18,878.87 
19,173.19 
19,300.61 
19,438.00 
19,536.38 
20,423.54 
20,483.58 

WT? 

- 3 0 1 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
42188 
68002 
26005 
8006 
68020 
33008 
33022 
74009 
38033 
61022 
46063 
1006 
6080 
60056 
60070 
20099 
9024 
6007 7 
60058 
3041 
44051 
44042 
33021 
13003 
48023 
38019 
43072 
78008 
3056 
81008 
3018 
23015 
42054 
35046 
38063 
45041 
28027 
22009 
36022 
3097 
62006 
42066 
2003 
46056 
19038 
19016 
10021 
41021 
48052 
35087 
44049 
6062 
42154 
69008 
7029 
51009 
60072 
67042 
9006 
3019 

Belediye Adı 
ORTAKÖY BELEDİYESİ 
AĞAÇLI(GÜLAĞAÇ) BELEDİYESİ 
ÇİFTELER BELEDİYESİ 
HOPA BELEDİYESİ 
SARIYAHŞİ BELEDİYESİ 
ERDEMLİ BELEDİYESİ 
SİLİFKE BELEDİYESİ 
HASANKADI BELEDİYESİ 
SİNDELHÖYÜK BELEDİYESİ 
IŞIKLAR BELEDİYESİ 
DOĞAN BELEDİYESİ 
DORUK BELEDİYESİ 
ÇANILLI BELEDİYESİ 
BÂĞTAŞI BELEDİYESİ 
NEBİŞEYH BELEDİYESİ 
TOSUNLAR BELEDİYESİ 
KUŞADASI BELEDİYESİ 
ULUTEPE BELEDİYESİ 
GÖLGELİ BELEDİYESİ 
NUH BELEDİYESİ 
KURŞUNLU BELEDİYESİ 
BOSTANBAŞI BELEDİYESİ 
SEBİL BELEDİYESİ 
AHLAT BELEDİYESİ 
YATAĞAN BELEDİYESİ 
İNCESU BELEDİYESİ 
KALKAN BELEDİYESİ 
OVACUMA BELEDİYESİ 
YAVAŞLAR BELEDİYESİ 
ĞÜMÜŞOVA BELEDİYESİ 
AHMETPAŞA BELEDİYESİ 
YURTBAŞI BELEDİYESİ 
GOLYAZI BELEDİYESİ 
YENİFOÇA BELEDİYESİ 
GÜLLÜCE BELEDİYESİ 
AKSELENDİ(SELENÖİKÖY) BELEDİYESİ 
KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ 
KEŞAN BELEDİYESİ 
SUSUZ BELEDİYESİ 
ADAYAZI BELEDİYESİ 
NAZİMİYE BELEDİYESİ 
İMRENLER BELEDİYESİ 
BESNİ BELEDİYESİ 
BARIŞ BELEDİYESİ 
KAVŞUT BELEDİYESİ 
SUNGURLU BELEDİYESİ 
İVRİNDİ BELEDİYESİ 
ULAŞLI BELEDİYESİ 
KADIKÖY BELEDİYESİ 
DEĞİRMENDERE BELEDİYESİ 
BAHRİ (ÇATYOL) BELEDİYESİ 
PURSAKLAR BELEDİYESİ 
DEMİRCİ BELEDİYESİ 
BEŞPINAR BELEDİYESİ 
MAVİKENT BELEDİYESİ 
BADEM DERE BELEDİYESİ 
SOĞUKPINÂR BELEDİYESİ 
ÖZBAĞI BELEDİYESİ 
BÂĞARASI BELEDİYESİ 
ÇOBANLAR BELEDİYESİ 

Fon 
20,600.00 
20,721.72 
21,078.02 
21,279.02 
21,475.50 
21,682.53 
21,973.46 
22,325.70 
22,660.00 
22,979.35 
23,690.00 
23,690.00 
23,690.00 
23,700.30 
24,335.71 
24,441.90 
24,602.39 
24,720.00 
24,720.00 
25,307.02 
25,375.18 
25,412.75 
25,787.36 
26,165.46 
26,575.26 
26,842.20 
27,258.88 
27,894.10 
28,126.70 
28,402.60 
28,438.92 
28,566.12 
29,105.02 
29,177.05 
29,898.84 
29,961.05 
29,961.05 
30,123.85 
30,229.52 
30,389.07 
30,445.77 
30,511.36 
30,639.67 
30,688.65 
30,900.00 
31,182.93 
31,570.90 
31,998.44 
32,434.73 
32,523.07 
32,957.95 
33,309.09 
33,387.09 
33,990.00 
33,990.00 
34,031.20 
34,219.69 
34,609.49 
34,699.17 
34,903.13 

- 3 0 2 -



TBMM B: 15 8 .11. 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
65019 
52071 
52065 
31072 
7024 
15026 
35035 
42220 
29007 
42086 
71004 
46017 
13005 
11009 
60074 
43001 
60067 
51070 
52012 
38003 
15027 
41025 
77012 
66004 
16025 
63027 
51072 
7076 
32025 
61075 
21002 
53003 
35066 
51071 
22025 
17006 
42186 
51069 
22024 
50028 
23007 
28023 
61028 
41016 
17001 
33060 
38002 
14017 
49002 
66055 
68010 
51060 
19005 
28030 
10027 
61002 
60057 
68019 
48031 
45029 

Belediye Adı 
UYSAL BELEDİYESİ 
FtZME BELEDİYESİ 
Y.DAMLALI BELEDİYESİ 
AZGANLIK BELEDİYESİ 
KORKUTELİ BELEDİYESİ 
ÇAMLIK BELEDİYESİ 
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 
KURŞUNLU BELEDİYESİ 
KELKİT BELEDİYESİ 
KULU BELEDİYESİ 
BAHŞILI BELEDİYESİ 
GEBEN BELEDİYESİ 
HİZAN BELEDİYESİ 
BAYIRKÖY BELEDİYESİ 
ÇEVRECIK BELEDİYESİ 
KÜTAHYA BELEDİYESİ 
KUYUCAK BELEDİYESİ 
KARANUKDERE BELEDİYESİ 
FATSA BELEDİYESİ 
AKKIŞLA BELEDİYESİ 
GÜNDOĞDU BELEDİYESİ 
EŞME BELEDİYESİ 
ESENKÖY BELEDİYESİ 
BABAYAĞMUR BELEDİYESİ 
OVAAZATU BELEDİYESİ 
EYYÜPNEBİ BELEDİYESİ 
HACIBEYLI BELEDİYESİ 
GÜÇLÜKÖY BELEDİYESİ 
KULEÖNÜ BELEDİYESİ 
BALLICA BELEDİYESİ 
BİSMİL BELEDİYESİ 
BÜYÜKKÖY BELEDİYESİ 
ÜRKMEZ BELEDİYESİ 
BURÇ BELEDİYESİ 
ESETÇE BELEDİYESİ 
BOZCAADA BELEDİYESİ 
AVDAN BELEDİYESİ 
ÇÖMLEKÇİ BELEDİYESİ 
KOCAHIDIR BELEDİYESİ 
SULUSARAY BELEDİYESİ 
HANKENDİ BELEDİYESİ 
AYDINLAR BELEDİYESİ 
SÜRMENE BELEDİYESİ 
SUADİYE BELEDİYESİ 
ÇANAKKALE BELEDİYESİ 
TOROSLAR 
AĞIRNAS BELEDİYESİ 
YENİÇAĞA BELEDİYESİ 
BULANIK BELEDİYESİ 
EVCİLER BELEDİYESİ 
EŞMEKAYA BELEDİYESİ 
KARAATU BELEDİYESİ 
BAŞPINAR BELEDİYESİ 
BOZAT BELEDİYESİ 
MARMARA BELEDİYESİ 
AKÇAABAT BELEDİYESİ 
GÖRÜMLÜ BELEDİYESİ 
SARIKARAMAN BELEDİYESİ 
ÖREN BELEDİYESİ 
KULA BELEDİYESİ 

,r>MO 

Fon 
35,222.70 
36,050.00 
36,381.28 
36,644.14 
36,709.97 
37,032.68 
37,674.09 
37,764.32 
38,251.87 
38,432.29 
38,477.18 
38,706.87 
39,140.00 
39,204.16 
39,621.96 
40,149.92 
40,170.00 
40,315.23 
40,637.12 
40,999.68 
41,323.60 
41,349.14 
41,473.16 
41,519.54 
41,623.60 
42,564.75 
42,782.08 
43,260.00 
43,808.68 
43,902.11 
44,664.10 
45,094.27 
45,973.96 
46,185.20 
46,470.20 
46,638.30 
47,004.01 
47,380.00 
47,400.60 
47,886.76 
49,323.58 
49,831.40 
49,975.21 
50,534.33 
50,620.50 
50,975.89 
51,361.80 
52,198.71 
53,025.10 
53,766.00 
53,807.60 
53,807.60 
54,887.13 
55,171.53 
56,713.45 
57,525.66 
57,755.81 
58,087.75 
58,506.97 
58,655.82 

- 3 0 3 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
11014 
11003 
10044 
24008 
61067 
31011 
52015 
7074 
16023 
20011 
44010 
7022 
72006 
37017 
39026 
33055 
6027 
41026 
7017 
7030 
35039 
13001 
33016 
68021 
42025 
18001 
16014 
51004 
66034 
31016 
21002 
33007 
65002 
14014 
60060 
50002 
38009 
61012 
7064 
35083 
48004 
28011 
53007 
45042 
3045 
49001 
52018 
17015 
18001 
50032 
63016 
7005 
3014 
6S006 
11007 
53001 
81001 
50008 
7022 
61003 

Belediye Adı 
KÜRE BELEDİYESİ 
ÇALTI BELEDİYESİ 
KARAAĞAÇ BELEDİYESİ 
KEMALİYE BELEDİYESİ 
ORMANSEVEN BELEDİYESİ 
KIRIKHAN BELEDİYESİ 
GÜRGENTEPE BELEDİYESİ 
ÇAVUŞKÖY BELEDİYESİ 
ORHANELİ BELEDİYESİ 
BEKİLLİ BELEDİYESİ 
DİLEK BELEDİYESİ 
KALKAN BELEDİYESİ 
KOZLUK BELEDİYESİ 
TOSYA BELEDİYESİ 
YENİCE BELEDİYESİ 
DORUKKENT BELEDİYESİ 
HAYMANA BELEDİYESİ 
EREĞLİ BELEDİYESİ 
GAZİPAŞA BELEDİYESİ 
SERİK BELEDİYESİ 
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
BİTLİS BELEDİYESİ 
KOCAHASANU BELEDİYESİ 
SULTANHANI BELEDİYESİ 
BEYŞEHİR BELEDİYESİ 
ÇANKIRI BELEDİYESİ 
İZNİK BELEDİYESİ 
AKPINAR BELEDİYESİ 
YAMAÇU BELEDİYESİ 
SAMANDAĞ BELEDİYESİ 
BİSMİL BELEDİYESİ 
ÇEŞMELİ BELEDİYESİ 
BAŞKALE BELEDİYESİ 
MENGEN BELEDİYESİ 
ATAKÖY BELEDİYESİ 
ACIGÖL BELEDİYESİ 
ÇİFTLİK BELEDİYESİ 
ÇALKÖY BELEDİYESİ 
YEŞİLBAYIR BELEDİYESİ 
OĞLANANASI BELEDİYESİ 
BODRUM BELEDİYESİ 
GÖRELE BELEDİYESİ 
FINDIKLI BELEDİYESİ 
SOMA BELEDİYESİ 
SANDIKLI BELEDİYESİ 
MUŞ BELEDİYESİ 
İKİZCE BELEDİYESİ 
İMROZ(GÖKÇEADA) BELEDİYESİ 
ÇANKIRI BELEDİYESİ 
UÇHISAR BELEDİYESİ 
KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ 
ALANYA BELEDİYESİ 
BOLVADİN BELEDİYESİ 
GEVAŞ BELEDİYESİ 
PAZARYERİ BELEDİYESİ 
RİZE BELEDİYESİ 
DÜZCE BELEDİYESİ 
DERINKUYU BELEDİYESİ 
KALKAN BELEDİYESİ 
AKÇAKÖY BELEDİYESİ 

Fon 
58,806.24 
58,806.24 
59,135.49 
60,836.00 
61,145.00 
61,273.10 
62,754.11 
63,467.06 
63,691.13 
64,151.11 
65,241.72 
66,327.85 
66,403.70 
66,763.53 
66,971.84 
67,444.82 
67,804.12 
68,314.38 
68,339.50 
68,353.33 
68,795.59 
69,911.82 
70,928.20 
71,125.11 
71,410.58 
72,725.52 
72,798.03 
73,251.71 
74,155.39 
74,181.98 
74,209.64 
75,109.79 
75,653.74 
75,963.07 
76,080.40 
77,157.28 
79,366.21 
79,597.79 
84,569.06 
85,153.90 
86,869.66 
86,904.93 
87,165.88 
87,918.18 
91,862.51 
92,314.42 
94,009.35 
94,629.88 
96,214.79 
96,590.98 
99,143.05 
99,765.13 

102,173.99 
102,259.51 
103,133.54 
104,796.09 
105,814.40 
106,100.37 
106,284.92 
107,198.53 

- 3 0 4 -



TBMM B: 15 8 .11.2005 O: 4 

Belediye Kodu 
3019 
33003 
61015 
53001 
77013 
7063 
41007 
6008 
54017 
35009 
60026 
54015 
12013 
14019 
55006 
7028 
65010 
48004 
13007 
16052 
48053 
40010 
54003 
6048 
10009 
73006 
12003 
61014 
46046 
7086 
7041 
17009 
36013 
13003 
42142 

48011 
21004 
61002 
6005 
1019 
36013 
41016 
28019 
45048 
61017 
6043 
45003 
67006 
38016 
81001 
40010 
59002 
35061 
33026 
66036 
71004 
40006 
77008 
5001 

Belediye Adı 
ÇOBANLAR BELEDİYESİ 
ARPAÇBAHŞtŞ BELEDİYESİ 
ÇAYIRBAĞI BELEDİYESİ 
RtZE BELEDİYESİ 
TAVŞANLI BELEDİYESİ 
YARPUZ BELEDİYESİ 
GÖLCÜK BELEDİYESİ 
BAĞLUM BELEDİYESİ 
KUZULUK BELEDİYESİ 
BAYINDIR BELEDİYESİ 
TURHAL BELEDİYESİ 
KIRKPINAR BELEDİYESİ 
ILICALAR BELEDİYESİ 
KARAÇOMAK(TAŞKESTİ) BELEDİYESİ 
EVCİ BELEDİYESİ 
MANAVGAT BELEDİYESİ 
EDREMİT(SARMANSUYU) BELEDİYESİ 
BODRUM BELEDİYESİ 
TATVAN BELEDİYESİ 
ĞÜZELYAU BELEDİYESİ 
ÇAMKÖY BELEDİYESİ 
KAMAN BELEDİYESİ 
AKYAZI BELEDİYESİ 
ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ 
BURHANİYE BELEDİYESİ 
İDİL BELEDİYESİ 
GENÇ BELEDİYESİ 
ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 
BÜYÜKTATLI BELEDİYESİ 
GÖMBE BELEDİYESİ 
BEYKONAK BELEDİYESİ 
ECEABAT BELEDİYESİ 
KAĞIZMAN BELEDİYESİ 
AHLAT BELEDİYESİ 
GÜNEYSİN İR BELEDİYESİ 

TURGUTREİS(KARATOPRAK)MUĞLA BELEDİYESİ 
ÇINAR BELEDİYESİ 
AKÇAABAT BELEDİYESİ 
AYAŞ BELEDİYESİ 
ALADAĞ BELEDİYESİ 
KAĞIZMAN BELEDİYESİ 
SUADİYE BELEDİYESİ 
ÇAMOLUK BELEDİYESİ 
YEŞİLYURT BELEDİYESİ 
DERECİK BELEDİYESİ 
POLATLI BELEDİYESİ 
AHMETLİ BELEDİYESİ 
ÇAYCUMA BELEDİYESİ 
HACILAR BELEDİYESİ 
DÜZCE BELEDİYESİ 
KAMAN BELEDİYESİ 
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 
AYRANCILAR BELEDİYESİ 
TÖMÜK BELEDİYESİ 
YERKÖY BELEDİYESİ 
BAHŞILI BELEDİYESİ 
ÇİÇEKDAĞ BELEDİYESİ 
SUBAŞI BELEDİYESİ 
AMASYA BELEDİYESİ 

Fon 
108,594.47 
108,838.10 
110,992.72 
111,118.54 
112,551.99 
112,725.80 
113,470.03 
114,797.97 
115,473.17 
116,244.20 
117,269.28 
119,307.63 
119,448.06 
121,540.00 
122,277.94 
122,734.04 
122,789.62 
125,168.38 
126,401.60 
126,681.49 
127,720.00 
128,745.19 
129,048.70 
129,560.18 
131,139.72 
132,713.25 
133,549.26 
134,132.71 
136,568.73 
139,771.00 
143,440.14 
143,996.20 
144,401.04 
144,710.06 
145,982.08 

149,077.02 
150,369.75 
152,316.06 
154,776.23 
157,754.10 
159,639.68 
160,298.28 
161,043.86 
161,422.80 
163,470.37 
166,069.99 
166,179.67 
166,189.61 
166,229.76 
174,440.91 
176,097.60 
181,238.31 
182,461.64 
184,530.20 
193,547.79 
198,971.22 
199,011.48 
203,722.83 
206,253.25 

-17J7TT 
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TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

Belediye Kodu 
7029 
41006 
28001 
11008 
48023 
3023 
37007 
6027 
41019 
37016 
35066 
2007 
36013 
41009 
39001 
6011 
23014 
17006 
57001 
41015 
41034 
54006 
35029 
35010 
38026 
48030 
54013 
9045 
35005 
33038 
52034 
35016 
20015 
58027 
7030 
80004 
50004 
41039 
3014 
9037 
55015 
25002 
61033 
35015 
55006 
31008 
57001 
7025 
35089 
35010 
5015 
51014 
55005 
42086 
74001 
10026 
23011 
45014 
17028 
77002 

Belediye Adı 
MAVİKENT BELEDİYESİ 
GEBZE BELEDİYESİ 
GİRESUN BELEDİYESİ 
SÖĞÜT BELEDİYESİ 
YATAĞAN BELEDİYESİ 
DİNAR BELEDİYESİ 
CİDE BELEDİYESİ 
HAYMANA BELEDİYESİ 
BÜYÜKDERBENT(HİKMETİYE) BELEDİYESİ 
TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ 
URKMEZ BELEDİYESİ 
GÖLBAŞI BELEDİYESİ 
KAĞIZMAN BELEDİYESİ 
İHSANİYE BELEDİYESİ 
KIRKLARELİ BELEDİYESİ 
BEYPAZARI BELEDİYESİ 
SİVRİCE BELEDİYESİ 
BOZCAADA BELEDİYESİ 
SİNOP BELEDİYESİ 
UZUNÇIFTLIK BELEDİYESİ 
HİSAREYN BELEDİYESİ 
ARİFİYE BELEDİYESİ 
KINIK BELEDİYESİ 
BERGAMA BELEDİYESİ 
MİMARSİNAN BELEDİYESİ 
GÜLLÜK BELEDİYESİ 
KARASU BELEDİYESİ 
AKBUK BELEDİYESİ 
ALİAĞA BELEDİYESİ 
KUMKUYU BELEDİYESİ 
ÜNYE BELEDİYESİ 
ÇANDARU BELEDİYESİ 
BOZKURT BELEDİYESİ 
ZARA BELEDİYESİ 
SERİK BELEDİYESİ 
ELLEK BELEDİYESİ 
AVANOS BELEDİYESİ 
UZUNTARLA BELEDİYESİ 
BOLVADİN BELEDİYESİ 
UMURLU BELEDİYESİ 
TERME BELEDİYESİ 
AŞKALE BELEDİYESİ 
VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 
MENDERES BELEDİYESİ 
EVCİ BELEDİYESİ 
HARBİYE BELEDİYESİ 
SİNOP BELEDİYESİ 
KUMLUCA BELEDİYESİ 
DOĞANBEY BELEDİYESİ 
BERGAMA BELEDİYESİ 
MERZİFON BELEDİYESİ 
ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ 
KULU BELEDİYESİ 
BARTIN BELEDİYESİ 
KÜÇÜKKÖY BELEDİYESİ 
KARAKOCAN BELEDİYESİ 
GOLMARMARA BELEDİYESİ 
KEPEZ BELEDİYESİ 
ALTINOVA BELEDİYESİ 

Fon 
206,480.89 
208,091.03 
209,449.01 
210,498.98 
213,952.73 
214,348.94 
217,976.52 
221,485.30 
221,571.32 
223,072.27 
223,351.19 
224,444.39 
226,618.00 
227,165.69 
229,538.33 
232,527.48 
234,118.59 
239,658.35 
245,704.55 
249,560.04 
253,004.90 
256,102.96 
268,603.40 
274,226.16 
274,254.50 
274,901.83 
277,014.24 
278,984.15 
279,386.98 
283,665.69 
283,756.47 
289,548.75 
290,438.32 
293,131.22 
298,838.09 
301,082.95 
302,503.52 
302,658.22 
311,394.87 
317,342.55 
322,692.12 
330,421.16 
333,707.82 
338,808.63 
345,068.50 
345,677.37 
347,393.00 
361,852.48 
364,415.10 
365,097.60 
366,472.93 
366,535.77 
378,563.99 
381,876.86 
383,846.65 
391,097.79 
411,755.01 
414,716.65 
431,988.59 
443,216.62 
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Belediye Kodu 
21002 
55002 
15005 
16021 
22016 
5016 
59015 
38014 
7042 
33002 
6052 
31016 
80004 
15001 
61002 
13003 
41011 
21003 
78005 
55007 
15001 
35039 
22005 
77007 
11006 
40001 
41005 
45029 
35024 
57001 
31015 
33019 
67006 
35037 
68018 
7014 
55004 
35043 
34032 
33015 
80002 
11001 
25018 
20062 
5016 
7025 
45042 
36020 
65005 
7017 
42048 
42037 
80006 
3001 
54003 
54013 
9024 
10004 

Belediye Adı 
BİSMİL BELEDİYESİ 
ALAÇAM BELEDİYESİ 
BUCAK BELEDİYESİ 
MUDANYA BELEDİYESİ 
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ 
SULUOVA BELEDİYESİ 
ŞARKÖY BELEDİYESİ 
ERKİLET BELEDİYESİ 
AVSALLAR BELEDİYESİ 
ANAMUR BELEDİYESİ 
YENİKENT BELEDİYESİ 
SAMANDAĞ BELEDİYESİ 
ELLEK BELEDİYESİ 
BURDUR BELEDİYESİ 
AKÇAABAT BELEDİYESİ 
AHLAT BELEDİYESİ 
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ 
ÇERMÎK BELEDİYESİ 
SAFRANBOLU BELEDİYESİ 
HAVZA BELEDİYESİ 
BURDUR BELEDİYESİ 
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 
ENEZ BELEDİYESİ 
KAYTAZDERE BELEDİYESİ 
OSMANELİ BELEDİYESİ 
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 
DEĞİRMENDERE BELEDİYESİ 
KULA BELEDİYESİ 
GÜMÜLDÜR BELEDİYESİ 
SİNOP BELEDİYESİ 
REYHANLI BELEDİYESİ 
MEZİTLİ BELEDİYESİ 
ÇAYCUMA BELEDİYESİ 
ÖZDERE BELEDİYESİ 
ORTAKÖY BELEDİYESİ 
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 
BALLICA(19 MAYIS) BELEDİYESİ 
URLA BELEDİYESİ 
GÜMÜŞYAKA BELEDİYESİ 
KAZAN LI BELEDİYESİ 
BAHÇE BELEDİYESİ 
BİLECİK BELEDİYESİ 
OLTU BELEDİYESİ 
GÜMÜŞLER BELEDİYESİ 
SULUOVA BELEDİYESİ 
KUMLUCA BELEDİYESİ 
SOMA BELEDİYESİ 
SARIKAMIŞ BELEDİYESİ 
ERCİŞ BELEDİYESİ 
GAZİPAŞA BELEDİYESİ 
EREĞLİ BELEDİYESİ 
ÇUMRA BELEDİYESİ 
KADİRLİ BELEDİYESİ 
AFYON KARAHİSAR BELEDİYESİ 
AKYAZI BELEDİYESİ 
KARASU BELEDİYESİ 
KUŞADASI BELEDİYESİ 
ALTINOVA BELEDİYESİ 

T O P L A M : 

Fon 
445,149.91 
458,276.67 
464,396.51 
485,620.19 
488,622.53 
494,621.89 
498,718.06 
503,915.84 
503,986.68 
505,690.98 
510,589.28 
520,233.75 
525,052.80 
529,240.11 
537,206.80 
545,359.57 
565,538.66 
582,580.41 
586,457.23 
590,702.12 
592,599.73 
596,929.68 
602,165.91 
603,399.04 
607,663.21 
611,429.36 
61J9,135.75 
633,816.31 
638,586.43 
660,334.18 
676,985.13 
682,994.30 
697,195.30 
699,205.95 
712,008.96 
737,220.36 
770,304.82 
780,107.93 
806,085.03 
817,300.85 
835,814.04 
882,091.82 
887,817.26 
932,048.10 
969,772.30 

1,000,119.03 
1,051,270.91 
1,056,479.23 
1,103,021.99 
1,153,402.25 
1,211,370.82 
1,314,949.92 
1,536,900.98 
1,567,736.07 
1,598,639.21 
1,961,327.57 
2,210,669.87 
2,495,436.95 

8 5 , 0 8 5 , 6 0 3 . 3 5 

12/12 

- 3 0 7 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Konya Karayolunun Akseki-
Güçlüköy mevkiinin asfalt, refîij ve sinyalizasyon çalışmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/7955) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Eo^jiacİA/^.L VÜ, \i\&n fe^ba^ı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

29.08.2005 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya ilimiz Akseki ilçesi Güçlüköy beldesinin 
karayolu geçmektedir. 
Bu çerçevede: 

l).Beldeden geçen yolun tahrip olan asfaltının yenilenmesine ilişkin istemler 
ne zaman karşılanacaktır? 
2).Karayolunun belde içindeki bölümünün iki yanındaki tali yolun 
asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? Karayolları istimlak sınırı içinde kalan 
bölüm düzenlenecek midir? 
3).Hızla geçen araçların doğurduğu tehlikeyi azaltmak için: 
a).Yolun refujle ikiye ayrılması,. 
b).Sinyalizasyonun yaygınlaştırılması sağlanacak mıdır? 

ortasından Antalya-Konya 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ ff^\ n* 
Konu : Antalya Milletvekili W * KASIM 2005 

Feridun Fikret BALOGLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazımz ekinde alınan Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, 
Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/7955 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk Nafiz ÖZAK 
Bakan 

EK: 
Cevap Yazısı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/7955 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Antalya ilimiz Akseki ilçesi Güçlüköy beldesinin ortasından Antalya-Konya karayolu 
geçmektedir. 

Bu çerçevede: 

1- Beldeden geçen yolun tahrip olan asfaltının yenilenmesine ilişkin istemler ne zaman 
karşılanacaktır? 

2- Karayolunun belde içindeki bölümünün iki yanındaki tali yolun asfaltlanması ne 
zaman yapılacaktır? Karayolları istimlak sınırı içinde kalan bölüm düzenlenecek midir? 

3- Hızla geçen araçların doğurduğu tehlikeyi azaltmak için: 
a) Yolun refüjle ikiye aynlması, 
b) Sinyalizasyonun yaygınlaştırılması sağlanacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

1- Antalya-Manavgat Ayr.-Akseki 3.B1.H& yolu bünyesinde bulunan Güçlüköy 
geçişinde, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğümüzce 2005 yılında tretuvar ve yol genişletme 
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında bozulan veya hasar gören kısımlar onarılmış 
olup, 2006 yılı asfalt sezonunda da asfalt sathi kaplaması yenilenecektir. 

2- Belde Belediyesince açılan tali yollar kamulaştırma sınırımızın dışında olup, 
kamulaştırma smınmız içindeki çalışmalar asfalt sezonunun bitmesi nedeniyle 2006 yılında 
yapılacaktır. 

3- Karayollan Genel Müdürlüğümüzün mevcut kamulaştırma genişliğinin bölünmüş yol 
yapımına yetmemesi nedeniyle yolun refüjle ikiye aynlması şuan için mümkün değildir. Ancak 
Acil Eylem Planı Kapsamında bulunan Antalya-Manavgat Ayr.-Akseki 3.Bl.Hd. yolu proje 
çalışmalan (Bölünmüş Yol) ihaleli olarak devam etmekte olup, proje çalışmalannın 
tamamlanması ve gerekli ödeneğin temin edilmesi durumunda bölünmüş yol ve sinyalizasyon 
çalışmalarına başlanılacaktır. 
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29.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETIN'in, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenleyici işlem 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/7959) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

izet ÇETİN 
Kocaeli Milletvekili 

4857 sayılı kanunun öngörmüş olduğu " İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" nin 
yürütmesi düzenlemenin Tüzük olarak yapılması gerekirken Yönetmelik olarak yapıldığı 
gerekçesiyle durdurulmuştur. Anılan düzenlemenin yürütmesi 24 Mayıs 2004 tarihinde 
durdurulmasına rağmen yeni bir düzenleme henüz yapılmamıştır. 

4857 sayılı İş Yasasının öngördüğü şekilde İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tüzük ne 
zaman çıkarılacaktır? 
Yürütmesi Danıştay tarafından durdurulan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"" 
başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olmak üzere bağlı kurum ve kuruluşların 
Web sitelerindeki yayından neden kaldırılmamıştır? 
İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin olarak hazırlıklarının tamamlandığı belirtilen "Büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesi hakkında yönetmelik", "İyonize radyasyondan doğan 
zararlara karşı çalışanların ve toplumun korunması için temel güvenlik standartlarının 
oluşturulması hakkında yönetmelik"," Kontrollü alanlarda çalışmalar sırasında 
iyonize radyasyona maruz kalan işçilerin korunması hakkında yönetmelik" ne zaman 
yayınlanacaktır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.0-12-00-00/*'^-' i ,c>MO 7 E K l M 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07/10/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Kocaeli Milletvekili Sayın İzzetÇETİN'e ait 7/7959 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Tasarısı Bakanlıkların ve ilgili tarafların görüşleri 
alındıktan sonra 18/03/2005 tarihli ve 17116 sayılı yazımızla Başbakanlığa gönderilmiştir. 
Başbakanlıkta son gözden geçirme çalışmaları yapılmakta olup, en kısa sürede Danıştay'a 
gönderilecektir. 

Web sitemizde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin dip notunda 
"Bu Yönetmelik hakkında Danıştay tarafından 24/05/2004 tarihinde yürütmeyi durdurma 
karan verilmiş, esastan görüşülmesi devam etmektedir." İbaresi yer almaktadır. 

Ayrıca; "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında Yönetmelik" Çevre 
Bakanlığı tarafmdan, "İyonize Radyasyondan Doğan Zararlara Karşı Çalışanların ve 
Toplumun Korunması İçin Temel Güvenlik Standartlarının Oluşturulması Hakkında 
Yönetmelik ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından hazırlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MıınM BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/7960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve Çağlı kuruluşlara alınan 

personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasılda? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 

olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 

alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 

göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 

ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L GÜVENLİK B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.13.APK.O-12-00-00/ ' ia^>- 1-^T»*» 2 # - E K İ M JQQg 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 07/10/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal D E M Î R E L ' e ait 7/7960 Esas 
No ' lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımıza; KPSS 'den , 2001 ve 2003 yıllarında atama yapılmamış olup, 2002 
yılında 82, 2004 yılında 35, 11/10/2005 tarihi itibariyle 25 atama olmak üzere toplam 142 
atama yapılmıştır. 

Bakanlığımız Bağlı-tlgili Kuruluşlarından: 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına; KPSS 'den , 2001 yılında 8203, 2004 yılında 

2514, 2005 yılında 288 personel ataması yapılmıştır. 
Türkiye tş Kurumuna 2000 yılında 168, 2001 yılında 2 1 , 2O04 yılında 34, 10/10/2005 

tarihi itibariyle 316 olmak üzere, toplam 539 personel ataması yapılmıştır. 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile alınan personel 

bulunmamaktadır. 
Bakanlığımızda; 2001 , 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 4 sözleşmeli personel görev 

yapmıştır. 2005 yılında sözleşmeli personel bulunmamaktadır. 
Bakanlığımız Baglı-llgili Kuruluşlarından: 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında; 2001 yılında 297 , 2002 yılında 2859, 2003 

yılında 269, 2004 yılında 10 (Yargı kararı ile), 2005 yılında 5 (Yargı kararı ile) olmak üzere, 
toplam 3440 personelin 506 sayılı Kanun 'un 123 üncü maddesi gereğince sözleşmeli olarak 
ataması yapılmış olup, 06/08/2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 'nun Geçici 1 inci maddesinin 
(E) fıkrası gereğince, Kurumda halen sözleşmeli olarak çalışan personelden Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranların 2003 
ve 2004 yıllarında kadrolu olarak atamaları yapılmıştır. 

Ayrıca, 2004 ve 2005 yıllarında yargı kararı uyarınca, sözleşmeli olarak atanan 15 
kişinin sağlık personeli olmaları sebebiyle, 5283 sayılı Kanun uyarınca, 18/02/2005 tarihi 
itibariyle kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığına devredilmiş olup, söz konusu tarih itibariyle 
Kurumda görev yapan sözleşmeli personel kalmamıştır. 

Türkiye İş Kurumunda 2000 yılında 16, 2001 yılında 14, 2O02 yılında 9, 2003 yılında 
9, 2004 yılında 9, 10/10/2005 tarihi itibariyle 8 olmak üzere toplam çalışan sözleşmeli 
personel sayısı 65*dir. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde son 5 yıllık dönem içerisinde sözleşmeli personel 
istihdamı yapılmamaktadır. 

Bakanlığımızda son S yıllık dönem içerisinde hizmet satınalma yoluyla 
görevlendirilen personel bulunmamaktadır . 

Bakanlığımız Baglı-llgili Kuruluşlarından: 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında; 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu 'nun Yönet im Kurulunun görev ve yetkileri başlıklı 7/17 maddesi gereğince, 2004 ve 
2005 yıllarında Kurum taşra teşkilatında Başkanlığın icra takip ve dava işleri için hizmet satın 
alımı yoluyla 46 adet Avukatla sözleşme yapılmıştır. 

Türkiye İş Kurumunda son 5 yıllık dönem içerisinde yardımcı hizmetlerde istihdam 
edilmek amacıyla hizmet satın alma yoluyla 2003 yılında 3 1 , 2004 yılında 21,10/10/2005 
tarihi itibariyle ise 11 kişi olmak üzere görevlendirilen personel sayısı toplam 63 'tür. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde son 5 yıllık dönem içerisinde hizmet satınalma yoluyla 
görevlendirilen personel bulunmamaktadır . 

Bakanlığımızda 2001 yılında 70, 2002 yılında 73 , 2003 yılında 90, 2004 yılında 47, 
11/10/2005 tarihi itibariyle 37 olmak üzere toplam 317 personel emekliye ayrılmıştır. 

Bakanlığımız Baglı-llgili Kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında; 
2001 yılında 574, 2002 yılında 598, 2003 yılında 986, 2004 yılında 1096, 2005 yılında 503 
kişi emekliye ayrılmış bulunmaktadır. 

Türkiye İş Kurumunda 2001 yılında 55, 2002 yılında 95, 2003 yılında 69, 2004 yılında 
28 , 10/10/2005 tarihi itibariyle 30 olmak üzere toplam 277 kişi emekliye ayrılmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde 2001 yılında 132, 2002 yılında 110, 2003 yılında 127, 
2004 yılında 68 ve 10/10/2005 tarihi itibarıyla 61 olmak üzere toplam 498 personel emekliye 
ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat B A Ş E S G İ O Ğ L U 
Bakan 
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31.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Devlet Personel Başkanlığının kadro açığı tespit
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı 
(7/8002) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

~ Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın 

Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için g e r e ğ i n i n ^ / 

yapılmasını arz ederim. 14.07.2005 J? \ 

/V>Or . ZÛheyir AMBER 

y ^ Hatay Milletvekili 

1-) Bakanlığınız ilgili ve bağlı kuruluşu olan Devlet Personel Başkanlığı resmi internet 
sitesinden, tarih ve sayısı belli olmayan yapmış olduğunuz duyuru ile kamu 
kurumlannın personel ihtiyacını bildirmesini rica etmişsiniz. KPSS (Kamu Personeli 
Seçme Sınavı) 2005 kitapçığında, geçen yerleştirmede olduğu gibi müezzin kayyım 
kadrolannın yoğunluğu dikkati çekmektedir. Müezzin kayyım kadroları ülkemizin acil, 
ivedi ihtiyacı mıdır? 

2-) Devlet Personel Başkanlığı bu kadroların tespitini planlarken, hangi kriterleri göz 
önüne almaktadır? 
3-) Doğu ve Güneydoğu illerimizde acilen doktor, ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, 
öğretmen vb. gibi ihtiyaçları bulunurken müezzin kayyım kadrolannın sayısal 
çokluğunun sebebi nedir? Müezzin kayyım kadrolanna atanma şartları nelerdir? 
4-) Yine KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2005 kitapçığında, İstanbul Eyüp 
Belediyesi 26 zabıta memuru talebinde bulunarak iki kategori belirtmiş ve 15 zabıta 
elemanı için aranan eğitim şartını şöyle sıralamıştır. "Ortaöğrenim kurumlannın İmam 
Hatip Lisesi, imam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
imam Hatip Okulu, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip programı. Çok Programlı 
Liselerin Anadolu imam Hatip programının birinden mezun olmak." 
Diğer 11 eleman için ise koşul: "Ortaöğrenim kurumlarının herhangi bir alanından 
mezun olmak". Ülkemizde bir "Zabıta Meslek Yüksekokulunun varlığı söz 
konusuyken Eyüp Belediyesi bu ayrımı niçin yapmıştır? Din görevlisi alınacak olsa 
böyle bir tercih yapması normaldir ama "zabıta" alımında imam hatip mezunlarına 

l 

normal liselerden fazla avantaj tanımasının ve şahsınızın buna göz yumma sebebi 
nedir? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S a y ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / £ 0} ^Q 

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

İ L G t : a) T B M M B a ş k . n ı n , 0 7 . 1 0 . 2 0 0 5 tarih v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 1 3 8 8 2 sayı l ı 
yaz ı s ı . 

b ) D e v l e t P e r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı n ı n , 21 .10 .2005 tar ih v e B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 1 7 / 0 3 - 0 0 4 0 / 
1 7 9 5 4 sayı l ı yaz ı s ı . 

H a t a y IVIilIetvekiIi S a y ı n Z ü h e y i r A M B E R ' i n , B a k a n l ı ğ ı m a t evc ih ett iği , 7 /8002 
e sas n o ' l u yaz ı l ı s o r u Önergesi c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k ekte s u n u l m u ş t u r . 

B i lg i l er in iz i v e gereğ in i a r z e d e r i m . 

M e h m e t Al i Ş A H İ N 
D e v l e t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

E k : İ lg i (b) y a z ı v e eki 

T. C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B . 0 2 . 1 . D P B . 0 .17 / 0 3 - 0 0 4 0 V ? - £ > S * f 2-\ /10/"2.00S 
K o n u : Soru önerges ine c e v a p 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sayın M e h m e t Ali Ş A H İ N ) 

t lgi: 14/10/2005 tarihli ve B .02 .0 .002 /6749 sayılı yazı . 

Ha tay Mil le tveki l i Sayın Zübey i r A M B E R ' i n , Bakan l ığ ın ıza tevcih ettiği ve 
cevaplandı r ı lmas ın ı istediği 7 /8002 esas n o ' l u yazılı soru önerges in in cevabı ek te sunulmuştur . 

Bi lgi ler inize arz eder im. 

Devle t Persone l B a ş k a m 

T.C E K : o tVLET BAKANLIĞI VE 
Soru önerges i cevab ı BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

TARİH . 2 - 1 . I O . -2-S=« 
SAYI 4 9 ^ o 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜBEYİR AMBER'İN, BAKANLIĞINIZA TEVCİH 
ETTİĞİ VE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/8002 ESAS NO'LU YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

SORU 1- Bakanlığınız ilgili ve bağlı kuruluşu olan Devlet Personel Başkanlığı resmi 
internet sitesinden, tarih ve sayısı belli olmayan yapmış olduğunuz duyuru ile kamu kurumlannın 
personel ihtiyacını bildirmesini rica etmişsiniz. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2005 
kitapçığında, geçen yerleştirmede olduğu gibi müezzin kayyım kadrolarının yoğunluğu dikkati 
çekmektedir. Müezzin kayyım kadroları ülkemizin acil, ivedi ihtiyacı mıdır? 

SORU 2- Devlet Personel Başkanlığı bu kadroların tespitini planlarken, hangi kriterleri 
göz önüne almaktadır? 

SORU 3- Doğu ve Güneydoğu illerimizde acilen doktor, ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, 
öğretmen vb. gibi ihtiyaçları bulunurken müezzin kayyım kadrolarının sayısal çokluğunun sebebi 
nedir? Müezzin kayyım kadrolarına atanma şartları nelerdir? 

SORU 4- Yine KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2005 kitapçığında, İstanbul Eyüp 
Belediyesi 26 zabıta memuru talebinde bulunarak iki kategori belirtmiş ve 15 zabıta elemanı için 
aranan eğitim şartını şöyle sıralamıştır: "Ortaöğrenim kurumlarının İmam Hatip Lisesi, İmam 
Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu îmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulu, Çok 
Programlı Liselerinin İmam Hatip Programı, Çok Programlı Liselerin Anadolu İmam Hatip 
programının birinden mezun olmak." Diğer 11 eleman için ise koşul: "Ortaöğrenim kurumlannın 
herhangi bir alanından mezun olmak." Ülkemizde bir "Zabıta Meslek Yüksekokulu'nun varlığı 
söz konusuyken Eyüp Belediyesi bu ayrımı niçin yapmıştır? Din görevlisi alınacak olsa böyle bir 
tercih yapması normaldir ama "zabıta" alımında imam hatip mezunlarına normal liselerden fazla 
avantaj tanımasının ve şahsınızın buna göz yumma sebebi nedir? 

CEVAP 1,2 ,3 ,4 - 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 25'inci maddesinin (a) 
bendinde, Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolanna 
yapacakları açıktan atama sayıları ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından yapacaklan memur nakilleri toplamının 48.000 adedi geçemeyeceği, söz konusu 
toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi halinde bu toplam 
sayının belirli bir oranda tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar ve yükseköğretim kurumları 
araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak açıktan atamalara ilişkin esasların Devlet Personel 
Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan 
tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyannca, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına 2005 yılında yapabilecekleri açıktan atama 
sayıları ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan yapılacak memur 
nakil sayılarına ilişkin dağılım, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak 05/02/2005 tarihli 
Başbakanlık Olurları ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu dağılımda Diyanet İşleri Başkanlığına 1500 adet kadro tahsis edilmiş olup, ilgili 
kadrolara memur alımlannın açıktan ilk defa Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre veya ilgili mevzuatı uyarınca 
açıktan yeniden veyahut diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil yoluyla atama yapılmak 
suretiyle kullanımı ile sayılarını belirleme yetkisi hizmet gerekleri dahilinde söz konusu 
Kurumun takdirinde bulunmaktadır. Bu dağılımdan sonra, tahsis edilmiş kadroların ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlannca hangi unvan için kullanılacağı hususunda Devlet Personel 
Başkanlığının herhangi bir dahli bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Müezzin-Kayyım kadrosu için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 
Devlet memuru olarak atanabilmeye ilişkin genel şartların yanında, 25/08/2004 tarihli ve 25564 
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sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin Müezzin Kayyım unvanlı kadroya atanabilme şartlarına ilişkin 34 
üncü maddesinde; "1) Lise ve dengi okul mezunu olmak, 2) Hafız olmak (Ancak, İmam 
Hatip Lisesi mezunları için hafız olma şartı aranmaz)" şartları da aranmıştır. Söz konusu 
unvanlı kadrolar için 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzuyla ilan edilmiş şartlar da, Nitelik 
Kod Kılavuzu ile mer-i mevzuata uygun olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Kamu Görevlerine îlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 
20'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama 
yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan 
sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumlan ile yüksek 
öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; mahalli idareler İçişleri 
Bakanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB'ye başvurur." 
hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel Başkanlığının bu 
bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk açısından inceleyerek sonucu 
manyetik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, Devlet Personel Başkanlığının Resmi internet sitesinde de yer alan 
12/04/2005 tarihli ve 6967 sayılı yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 2005 Mali Yılı 
içerisinde 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş 
olan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa açıktan atama yapacakları kadro veya pozisyonlarına 
ilişkin taleplerini, Devlet Personel Başkanlığının resmi ınternet adresinde (www.basbakanlik-
dpb.gov.tr) yenilenmiş haliyle yer alan Nitelik-Kod Kılavuzuna uygun olarak en geç 
30/04/2005 tarihine kadar yüksek öğrenim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek 
öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, mahalli idareler İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları da doğrudan manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına ulaştırmaları 
istenilmiş ve bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler, bu Başkanlıkça 
Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuata uygunluk yönünden incelenerek, Devlet Personel 
Başkanlığı adına ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş ve ÖSYM Başkanlığı da 
bu kadro ve pozisyonları 2005 Kamu Personel Tercih Kılavuzu ile ilan edilerek yerleştirme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için 
aranılan nitelikler, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile 
Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kurumlar 
tarafından belirlenmekte ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM 
Başkanlığınca ilan edilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının bu husustaki görevi; ilan edilmek 
üzere Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan 
nitelikleri, mer'i mevzuat ve Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden 
incelemekten ibarettir. 

İlaveten, 15/07/1969 tarihli ve 13249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta 
Personeli Yönetmeliğinin Belediye zabıtası mesleğine girmek için gerekli şartları düzenleyen 16 
ncı maddesinin öğrenime ilişkin nitejiklerin belirlendiği (c) fıkrasında; "Fakülte veya yüksek 
okul, halk sağlığı okulu, lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş 
olmak," hükmüne yer verildiğinden, Zabıta Memurlarının mutlak surette Zabıta Meslek 
Yüksekokulu mezunu olmaları da gerekmemektedir. Bu itibarla, 2005 Kamu Personel Tercih 
Kılavuzuyla ilan edilmiş bulunan Eyüp Belediyesine ait Zabıta Memuru kadroları için aranan 
şartlar, Nitelik Kod Kılavuzuna, söz konusu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil 
etmemektedir. 
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32.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, devredilen Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü personelinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHÎN'in cevabı (7/8010) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

İSamiTANDOĞDU 
ORDU Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

5286 sayılı yasa ile 15 Mart 2005 tarihinde kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
(KHGM) taşra teşkilatının tüm mal varlığı ve personeli il özel idarelerine devredilmesiyle KHGM'de 
çalışanları genel bütçeli bir kuruluştan özel bütçeli kuruluşa geçmişlerdir. Bu durum, KHGM'de çalışan 
birçok memurumuzun atama, tayin ve yükselme konusunda da hak kaybına uğramasına neden olmaktadır. 

1. KHGM'de mühendis olarak çalışan bir memurun il müdürü, bölge müdürü, daire başkam ve hatta 
genel müdür olma hakkı varken, özel bütçeli kuruluşlara geçtikten sonra bu hakkının elinden 
alınması bir hak kaybı değil midir? 

2. Yükselme olanağının memurların elinden alınması bu memurların şevkle, nitelikli ve üretken 
çalışmalarının önünde bir engel olacağım düşünüyor musunuz? Hiçbir beklentisi olmayan, başarısı 
oramndft görevinde yükselme ile ödüllendirilmeyen bir mühendis ya da memurdan eski çalışma 
heyecanım ve performansım göstermesini bekliyor musunuz? 

3. KHGM kapatıldıktan sonra İl özel İdarelerine devredilen KHGM personelinden kaç kişi başka 
kamu kurumlarına geçmek için başvuruda bulunmuştur? Kaç kişi başka kamu kurum ve kuruluşa 
geçebilmiştir? 

4. Yasarım yürürlüğe girdiği tarihte KHGM merkez teşkilatında görev yapan 612 memur ve 716 işçi 
statüsünde çalışanların tüm hakkının korunmuş ve istedikleri yerlere atamaları yapılmıştır. Bu 
durumda, KHGM'nin taşra teşkilatlarında çalışanların yaladığı hak kaybı Anayasa'mn eşitlik 
ilkesine aykırı değil midir? Neden farklı uygulamaya gidilmiştir? Bu kişilerin mağduriyeti nasıl 
giderilecektir? 

5. KHGM'de görev yapan memurların görevde yükselme ve kariyer yapma imkanları elinden alınması 
sonucu uğradıkları hak kaybım gidermek için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T . C 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Say ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / 0 - / / < ? ' 

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 

İ L G İ : a) T B M M B a ş k - n ı n , 07 .10 .200S tar ih v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 / 1 3 8 8 2 sayı l ı 
yaz ı s ı . 

b ) İç i ş ler i B a k a n l ı ğ ı n ı n , 26 .10 .2005 tar ih v e B.0S.O.MAH.O.65.O0.OO2/11351-82787 
sayı l ı yaz ın ı z . 

c ) D e v l e t P e r s o n e l Başkan l ığ ın ın , 2 0 . 1 0 . 2 0 0 5 tar ih v e B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 1 0 . 0 7 / 1 7 9 5 3 
sayı l ı yaz ı s ı . 

O r d u Mi l l e tvek i l i Say ın l . S a m i T A N D O Ğ D U ' n u n , B a k a n l ı ğ ı m a tevc ih ettiği , 
7 /8010 e sas n o ' l u yaz ı l ı s o r u önerges i cevab ı h a z ı r l a n a r a k e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i lg i l er in iz i v e gereğ in i arz e d e r i m . 

M e h m e t Al i Ş A H İ N 
D e v l e t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

E K L E R 
1-l lgi (b ) y a z ı 
2- t lg i ( c ) y a z ı v e e k i 

T .C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanl ığ ı 

Sayı : B.02.1 .DPB.0.1 0.07 ll^İtt, 
K o n u : Soru önergesi 2-&.U&2005 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sayın M e h m e t AH Ş A H İ N ) 

İlgi : 14/10/2005 tarihli ve B.02.0.O02/6746 sayılı yazı. 

Ordu Milletvekil i Sayın t .Sami T A N D O Ğ D U ' n u n Makamlar ın ıza tevcih ettiği, 7/8010 esas 
no ' l u Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazır lanan bilgiler ekte 
sunulmuştur . 

Bi lgi ler inize arz eder im. 

Jal^JBOCYeUL 
Devlet Personel Başkanı 

EK.: 
Soru ö n e r g e s i cevabı 

DEVLET l. -vKANUĞI VE 
BAŞBAKAN rARDIMCILIĞI 
T A R İ H : 5 L C 3 . s . o - 2 _ C 
SAYI fcsm_ 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN İ.SAMİ TANDOĞDU'NUN 7/8010 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

5286 sayılı yasa ile 15 Mart 2005 tarihinde kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdüriüğü'nün 
(KHGM) taşra teşkilatının tüm mal varlığı ve personelinin il özel idarelerine devredilmesiyle 
KHGM'de çalışanların genel bütçeli bir kuruluştan özel bütçeli kuruluşa geçtiklerinden ve bu 
durumun KHGM'de çalışan bir çok memurun atama, tayin ve yükselme konusunda hak kaybına 
uğramasına neden olduğundan bahisle, tevcih edilmiş bulunan sorular ile cevaplan aşağıda 
sunulmuştur. 

Soru 1- KHGM'de mühendis olarak çalışan bir memurun il müdürü, bölge müdürü, daire başkam 
ve hatta genel müdür olma hakkı varken, özel bütçeli kuruluşlara geçtikten sonra bu hakkının 
elinden alınması bir hak kaybı değil midir ? 

Soru 2- Yükselme olanağının memurların elinden alınması bu memurların şevkle, nitelikli ve 
üretken çalışmalarının önünde bir engel olacağını düşünüyor musunuz? Hiçbir beklentisi olmayan, 
başarısı oranında görevinde yükselme ile ödüllendirilmeyen bir mühendis ya da memurdan eski 
çalışma heyecanını ve performansını göstermesini bekliyor musunuz? 

Cevap 1-2- Bilindiği Üzere, 13/01/2005 tarihli ve 5286 sayılı "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" la mezkur Genel 
Müdürlük kaldırılmak suretiyle, personeli de ilgisine göre Tarım ve Köyişleri ve Bayındırlık ve 
İskan Bakanlıkları ile İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir Belediyelerine, bunun dışında kalan 
yerlerde ise il özel İdarelerine devredilmiş bulunmaktadır. 

Mezkur Kanunun gerekçesinde, 2003 Yılında maaş ödemelerinin Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün harcamalarının %76'sını, ek bütçenin ise %99'unu teşkil ettiği bu Kurumda 53.600 
kişinin istihdam edildiği ve bu personelin yaklaşık 45.000'inin il müdürlükleri tarafından ifa edilen 
inşaat işleri için istihdam edilen işçilerden oluştuğu, Kurumun görevleri ile il özel idareleri ve 
mezkur Bakanlıkların görevleri arasında mükerrerlikler bulunduğu ve bu durumun atıl kapasiteye ve 
verimsizliğe yol açtığı, dolayısıyla bu faaliyetlerin mahalli idareler tarafından yerine getirilmesinin 
hem mahallin ihtiyaçlarına uygun çözüm yollarının bulunmasını kolaylaştırılacağı hem de atıl 
kapasitenin kullanılmasını temin suretiyle verimliliği artıracağı ifade edilmek suretiyle mezkur 
Kanun yürürlüğe konulmuştur. 

Kısaca mahalli idareler olarak tanımlanabilecek olan belediyeler ve il özel idareleri, aynen 
mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun kapsamında 
bulunmaktadır. Mezkur Kanun sınıflandırma, kariyer ve liyakat olmak üzere üç temel ilkeye 
dayanmakta olup, Kanunun 3 üncü maddesinde kariyer ilkesi, "Devlet memurlarına, yaptıkları 
hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek 
derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır.", liyakat ilkesi ise " Devlet kamu hizmetleri 
görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat 
sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarım 
güvenliğe sahip kılmaktır." şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu ilkeler mahalli idareler personeli 
için de geçerli bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, mezkur Genel Müdürlük ile il özel idarelerinin bütçelerinin farklı 
olması, devre konu personelin özlük haklarına halel getirmediği gibi, söz konusu personelin tabi 
olduğu hukuki rejim dolayısıyla statüsü aynen muhafaza edilmiştir. Bu sayede, devredilen bir 
mühendis ya da memur bahsi geçen ilkeler çerçevesinde, hizmet ihtiyacına göre ve genel 
hükümlerle kurumsal görevde yükselme yönetmelikleri muvacehesinde görev ifa ettiği il özel 
idarelerinde müdür, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olabileceği gibi, aynı 
statüye tabi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da benzer ya da daha yüksek görevlere terfi 
edebilmesi her zaman mümkündür. 
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Bu hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, devre konu personelin terfi açısından herhangi bir 
hak kaybı bahis konusu olmayıp, diğer bütün memurlar gibi eşit şartlarda terfi hajcla» 
bulunmaktadır. Diğer bütün memurlarla aynı yükselme imkanına sahip memurların şevkle/,ye 
üretken bir şekilde çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yükselme 
açısından önü açık olan memurun bu açıdan çalışma heyecan ve performansının düşmesi 
beklenemez. 

Soru 3- KHGM kapatıldıktan sonra İl Özel İdarelerine devredilen KHGM personelinden kaç kişi 
başka kamu kurumlarına geçmek için başvuruda bulunmuştur? Kaç kişi başka kamu kurum ve 
kuruluşa geçebilmiştir? 

Cevap 3- Bu soru bizzat il özel idarelerinden temin edilecek bilgiler ışığında cevaplanabileceğinden 
ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu bilgilerin tedarik edileceği düşünüldüğünden, bu soruya cevap 
hazırlananı amıştır. 

Soru 4- Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte KHGM merkez teşkilatında görev yapan 612 memur ve 
716 işçi statüsünde çalışanların tüm hakkının korunmuş ve istedikleri yerlere atamaları yapılmıştır. 
Bu durumda, KHGM'nin taşra teşkilatlarında çalışanların yaşadığı hak kaybı Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine aykırı değil midir? Neden farklı uygulamaya gidilmiştir? Bu kişilerin mağduriyeti nasıl 
giderilecektir? 

Cevap 4- Bilindiği üzere, Anayasanın, idarenin esasları ve kuruluşunun düzenlediği 123-128 inci 
maddelerinde; idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenlediği, idarenin 
kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığı ve mahalli 
idarelerin, kuruluş esasları kanunla belirtilen kamu tüzel kişileri olduğu hüküm altına alınmıştır. 
Yine, Anayasanın kamu hizmeti görevlileri ile ilgili genel ilkesinin düzenlendiği 128 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 
düzenlenir." hükmü yer almaktadır. 

Mezkur hükümler muvacehesinde, idarenin bir parçasında görev yapan personelin, 1 ve 2 nci 
sorulara verilen cevapta belirtilen gerekçelere binaen, yine Anayasada tarif bulan, idarenin bir başka 
parçasına, Anayasamızdaki eşitlik ilkesi gözetilerek ve statü ve özlük haklarına halel getirilmeksizin 
devri yapılmış olup, herhangi bir eşitsizliğe meydan verilmemiş, farklı bir uygulamaya gidilmemiş 
ve hiçbir çalışan mağdur edilmemiştir. Bilakis, hizmetin daha etkili ifa edilmesini ve kamu 
kaynaklann daha verimli kullanılmasını temin etmek suretiyle mahallinde hizmeti bekleyen 
vatandaşlann eşit şekilde hizmet alma imkanları artırılmıştır. 

Soru 5- KHGM'de görev yapan memurların görevde yükselme ve kariyer yapma imkanları elinden 
alınması sonucu uğradıkları hak kaybını gidermek için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

Cevap 5- Önceki sorulara verilen cevaplarda teferruatlı şekilde izah edildiği veçhile, hiçbir kamu 
çalışanının yükselme ve kariyer yapma imkanı elinden alınmamış, hak kaybına yol açılmamıştır. 
Ancak, genel olarak bütün kamu personelinin özlük haklarının daha yükseğe çekilmesi, performansı 
artırmaya imkan tanıyacak düzenlemelere yer verilmesi amacına matuf " kamu personel rejimi 
reformu" çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu reform tasarısının kanunlaşmasını müteakip 
genel olarak yaşanan sorunlara büyük ölçüde çözüm üretilmiş olacaktır. 

- 3 2 2 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002//( Z?i - S 1 > a > Zb.Jib/2005 
KONU: 7/8010 sayılı 

Yazılı Som önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLG!: 14.10.2005 tarihli ve B.02.0.002/6746 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Ordu Milletvekili Sayın i. Sami TANDOĞDU'nun yazılı soru 
önergesinde yer alan sorulardan Bakanlığımız görev alanına girenler incelenmiştir. 

5286 sayılı Kanunla il özel idarelerine ve İstanbul ile Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine 
devredilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin hak kaybı söz konusu olmayıp, yükselme 
ve kariyer yapma imkanı devredildikleri kurum personelinin tabi olduğu "İl Özel İdareleri, Belediyeler 
ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı 
Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik" 
uyarınca yapılacak eğitim ve sınav, sonucunda gerçekleşecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fevliK ATtfAŞ 
Bakan 

Genel Müdür V. 

T.C. DEVLET BAK^LjgVE 
B^BAKANYARD»MCtUOI 

TARİH: UO. (O- ZoCO 
8AY' ' ^ £ 
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33.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, bir TMSF bürokratının Egebank Genel 
Müdür Yardımcısının avukatlığını yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/8012) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 

ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

.XlLulu-<---ı 
^v -] ı 

Bihlun TAMAYLIGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1) Basında yer alan bir habere göre TMSF Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev yapan Fethi 
Çalık'ın BDDK tarafından el konulan bankalardan Egebank'ın GeneJ Müdür Yardımcısı olan 
ve hakkında devleti 110 trilyon zarar sokmaktan dava açıldığı iddia edilen Fahrettin Yahşi'nin 
avukatlığını yaptığı doğru mudur? 

2) Eğer doğru ise hangi dönemde vekalet sahibi olarak avukatlığım gerçekleştirmiştir? 

3) Fethi Çalık bu dava ile ilgili avukatlık yaptığı sırada hangi görevlerde bulunmuştur? 

4) Avukatlık yasasma göre bir davada davalı ve davacı tarafm temsilciliğinde aynı kişilerin 
bulunmasının herhangi bir yaptırımı var mıdır? 

5) Eğer bu konuda böyle bir fiili durum gerçekleşti ise herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6) Söz konusu dava hangi aşamadadır? Davada bilirkişi ataması yapılmış mıdır? Yapıldı ise 
ilgili davanın bilirkişileri kimlerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/Oİ-3322-

Konu : 7/8012-13413 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

0?/ H /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/8012-13413 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduaü Sigorta Fonu'nun 28/10/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/44574 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

£>«-<-<_ 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-TMSF'nun 28.10.2005 tarih ve 223-44574 sayılı yazısı. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI :TMSF.BHI.223/C,lfÇ"<Rj 28/10/2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞPNA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 07/10/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 3157 - 7/8012 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-) Fahrettin Yahşi ile M. Sami Erdem ve Turan Özel aleyhine, Bankanın İstanbul ili, 
Kadıköy ilçesi Küçükbakkalköy'de bulunan gayrimenkulunun bankanın Genel Müdürü M. 
Sami Erdem'in eşi Bingül Erdem'e devri nedeniyle bankanın uğramış olduğu 
110.000.000.000-TL. zarar nedeniyle Bankalar Kanununun 14 üncü ve 17 inci maddeleri 
uyannca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
2001/1026 E. Sayılı dosyasında verilen zararın tahsili ile sorumluların şahsi iflaslarına karar 
verilmesi talepli olarak dava açılmıştır. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/1026 
E. sayılı dosyasının davalısı olan Fahrettin Yahşi, Egebank A.Ş. Bayraktar Holding -İhlas 
Holding'de bulunduğu dönemde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, Bankanın 
Demirel Grubuna satılmasıyla bu bankadaki görevinden ayrılmış, Albaraka Türk A.Ş.'de 
Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı dönemlerde soru önergesinde bahsi 
geçen Fon Personeli Fethi Çalık da Albaraka Türk A.Ş.'de Fahrettin Yahşi'ye bağlı 
olmaksızın Müşavir Avukat olarak görev yapmıştır. 

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin davalısı olan Fahrettin Yahşi savunmasını 
asaleten kendisi yapmış, davaya ilişkin cevaplar da yine kendisi tarafından hazırlanmıştır. 
Fahrettin Yahşi Genel Müdür Yardımcısı olarak aynı kurumda çalışan Av. Fethi Çalık'a 
vekaletname vermiştir. Fethi ÇALIK'ın kendi beyanına göre "09.10.2003 tarihinde 
vekaletname verilmesinin nedeni sadece, hukuk servisinin davanın görüldüğü İstanbul 
Mahkemelerine yakın olması ve Albaraka Türk A.Ş.'nin o dönemdeki dava ve icra takipleri 
nedeniyle Mahkemelere çok sık neredeyse her gün gidiyor olması sebebiyle Fahrettin Yahşi 
tarafından bizzat hazırlanan cevap niteliğindeki yazıların dosyaya ibraz edilmesi ve Mahkeme 
dosyasındaki evraklardan fotokopi alınmasından ibaret olduğu, Fahrettin Yahşi ile arasındaki 
vekalet ilişkisinin bütünüyle şekli bir ilişki olduğu, ortada gerçek anlamda bir vekil-müvekkil 
ilişkisinin bulunmadığı, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/1026 E. sayılı dosyası 
incelendiğinde bu hususun görüleceği, zira o dosyada kendisi tarafından imzalanmış tek bir 
dilekçe dahi bulunmadığı" ifade edilmiştir. Dosya üzerinde yapılan incelemede Av. Fethi 
Çalık tarafından Fahrettin Yahşi vekili sıfatıyla davaya verilmiş bir cevap dilekçesine 
rastlanmamıştır. 

2-3) Fethi Çalık tarafından, 23/11/2004 tarihli dilekçe ile İstanbul 5. Asliye Ticaret 
Mahkemesi'nin 2001/1026 E. sayılı dosyasındaki zaman içerisinde unutulan Fahrettin 
Yahşi'nin şeklen mevcut vekilliğinden istifa edilmiştir. Mahkeme dosyası incelendiğinde 
Fahrettin Yahşi'nin işlerinin yoğunluğu sebebiyle duruşma zabıtlarının ve bilirkişi 
raporiannın alınması konusunda başkaca Avukatlara da yetki verdiği görülecektir ki bu da 
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vekilliğin şeklen olduğunun kanıtı niteliğindedir. Fethi Çalık'a verilen vekaletnamenin 
mahiyeti de tamamen bundan ibarettir. 

Fethi Çalık 01/07/2004 tarihinde Daire Başkan Yardımcısı olarak Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonunda göreve başlamış olup göreve başladığı dönemde soru önergesinde bahsi 
geçen dava Hukuk Dairesinde bulunan avukatlar tarafından takip edilmiştir. Dolayısıyla 
Avukatlık Kanunu 38/b maddesinde bahsedilen "Aym işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık 
etmiş veya mütalaa vermiş olma" durumu hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. 

Ayrıca Fethi Çalık'a Kurumumuzda Daire Başkan Yardımcısı unvanı ile görev ifa 
ettiğinden kendisine Fon tarafından verilmiş bir vekaletname de bulunmamaktadır. 

4-5)Avukatlık Kanunu 38/b maddesi "Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş 
ve mütalaa vermiş olma" durumu sözkonusu olmadığından herhangi bir yaptırım da 
sözkonusu değildir. 

6-) 12.03.2003 tarihinde bilirki incelemesi yapılmış olup, Emekli Banka Müdürü 
Ahmet Kalaycı, Emekli Banka Müdürü Erdoğan Çakan ve îstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermet Akman tarafından verilen 14.04.2003 tarihli 
bilirkişi raporunda davalıların bankanın uğramış olduğu 110.000.000.000-TL. zarardan 
05.04.1998 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tazmin etmeleri 
gerektiği görüşü ifade edilmiştir. 

Davalıların bilirkişi raporuna itirazları üzerine mahkeme farklı bilirkişi heyetinden 
rapor alınmasına karar verilmiştir. Yeni bilirkişi heyeti olan Emekli Banka Yeminli Baş 
Müşavir Mustafa Tosun ve Emekli Banka Müdürü Zeynel Yanmış ve îstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Musul tarafından verilen 27.10.2004 tarihli 
bilirkişi raporunda ise sadece M. Sami Erdem'in 42.213.362.686-TL. Tutarındaki zarardan 
sorumlu bulunduğu, diğer davalılar Turan Özel ile Fahrettin Yahşi'nin oluşan zarardan dolayı 
sorumluluklarının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Sözkonusu bilirkişi raporuna 
karşı Fon tarafından itiraz edilmiştir. 

M. Sami Erdem'in eşi Bingül Erdem'e devredilen sözkonusu gayrimenkul Bankalar 
Kanununun 15/7-b maddesi uyarınca Fon Kurulu kararı ile Fon adına devir ve tescil 
edilmiştir. İşbu gayrimenkule ilişkin olarak Kadıköy 6. Aouye Hukuk Mahkemesinin 2005/3 
E. Sayılı dosyasında açılan davanın beklenmesine karar verilmiştir. Duruşması 02.02.2006 
tarihindedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ahmet ERTÜRİ 
Başkan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Sayı 34>V_ 
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34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/8013) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Abdüllatif 

ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 

personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 

olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 

alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 

göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 

ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/0-1-3320 02/fl/2005 

Konu : 7/8013-13573 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanhğı'na sunulan 7/8013-13573 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bakanlığım 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının yazıları ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doc.Dr.AbdüUatif ŞENER / , 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-DPT Müsteşarlığı'nın 18.10.2005 tarih ve 4952 sayılı yazısı ve eki.. 
2-BDDK Başkanlığı'nın 19.10.2005 tarih ve 8917 sayılı yaası.ı 
3-SPK Başkanlığı'nın 12.10.2005 tarih ve 3390-21070 sayılı yazısı.1 
4-Tütün, T.Mam.ve A.Î.Piy.Düz.Kur. Bşk.'nın 14.10.2005 tarih ve 108-7111 sayılı yazısı 
5-TMSF'nun 27.10.2005 tarih ve 223-44531 sayılı yazısı.( 
6-GAP İdaresi Başkanlığı'nın 17.10.2005 tarih ve 3433 sayılı yazısı.( 
7-Avr.Birl. Eğtve Gençlik Prog.Mrk.Bşk.'lığının 18.10.2005 tarih ve 16756 sayılı yazısı 
8-T.Kalkınma Bankası'nın 13.10.2005 tarih ve 2989 sayılı yazısı ve eki. 
9-Kıbns İşleri Başmüşavirliği'nin 14.10.2005 tarih ve 323 sayılı yazısı.' 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 
Genel Sekreterlik 

Sayı : B.02.1.DPT.0.70.71.929- 7X\ . S 6 ^ ^^/(/tfS?— 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

J 8 EKİM 2005] 

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

İlgi: 10/10/2005 tarih ve B.02.0.001/(01)3156 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkaniığı'na 7/8013 Esas No.lu önerge ile sunmuş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili 
ilgi yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere önergenin 
Müsteşarlığımızca cevaplandırılması mümkün bulunan sorularına karşılık gelen bilgiler 
ek'te açıklanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^—34u^vvXu^J 

EKLER: 
Ek-1 Açıklama 
Ek-2 İlgi yazı ve ekleri 

Dr. Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 

-Devlet Baknn -
Y^ i t i i i " ••.'•iliç 
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D E V L E T P L A N L A M A TEŞKİLATI M Ü S T E Ş A R L I Ğ I 

Teşkilatımızda; 

So ru 1'in C e v a b ı : 

Ö S Y M tarafından yapılan KPS Sınavı sonuçlarına göre; 
- 2001 yılında 23 
- 2002 yılında -
- 2003 yılında 35 
- 2004 yılında 43 

2005 yılında 19 personelin ataması yapılmıştır. 

Soru 2 ' n i n C e v a b ı ; 

Sözleşmeli Pe r sone l Sayısı 
- 2001 yılında 67 
- 2002 yılında 67 
- 2003 yılında 63 
- 2004 yılında 62 

2005 yılında 62 personel sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. 

So ru 3 ' t tn C e v a b ı ; 

- 2001 yılında 70 
- 2002 yılında 70 
- 2003 yılında 75 
- 2004 yılında 95 

2005 yılında 109 personel hizmet satın alma yoluyla görevlendirilmiştir. 

S o r u 4 ' ü n Cevab ı ; 

- 2001 yılında 19 
- 2002 yılında 13 
- 2003 yılında 20 
- 2004 yılında 22 

2005 yılında 13 personel ernekliye ayrılmıştır. 

- 2001 yılında 70 işçi Temizlik 

- 2002 yılında 70 İşçi Temizlik 

2003 yılında 70 işçi Temizlik 
5 İşçi Fotokopi 

- 2004 yılında 90 işçi Temizlik 
5 işçi Fotokopi 

- 2005 yılında 90 işçi Temizlik 
5 işçi Fotokopi 
14 Güvenlik-Koruma 

109 
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TsC. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER) 
EVRAK AKIŞ VE TALİMAT FORMU 

SAYİ :B.02.0.001/t>V.'3lS>t EVRAK GİRİŞ TARİHİ: o " } ' 10 ' 2005 

DOSYA NO : EVRAK ÇIKIŞ TARİHİ: jç> / <0 / 2005' 

İLGİ: 

HAVALE EDİLEN KURULUŞ 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsleşarlığı'na 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 

' BDDK Başkanlığı'na 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'na 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 
Tülün, T.Mamulleri ve A.I.Pİyasası Düzenlemö Kurumu'na 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proq.Merkezi Başkanlığı'na 
Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği'ne 
EKLER: 

' 1 

NOT: Verilecek cevaplarda tarih ve sayisTTmrayrttanmash— —' 

GEREĞİ 

V 
< 
<* 
C?S 

<A 
U 
cA 
CA 
C 7 ^ 

BİLGİ ARZ DOSYA 

ı « *\ 

:/l 

I /efcan GÖÇER 
M^/Bak'an a. 

Özel Kalem Müdürü 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

Sayı :BDDK.2005.01.KtK-?3^ 
Konu : Soru önergesi 1 & 

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

İlgi: 10.10.2005 tarih ve B.02.0.001/01-3156 sayıl, evrak akış ve talimat formu. 

nPMİPB?? k S - t [ I e V r î ak'Ş VC ta l İmat f o r m u e k i n d e gönderilen Bursa Milletvekili Kemal 

toplan, Î ^ S S f t l T r l e f £ * ' T y"'"da <"* 2°° 5 >'*"*> (41> o l m * « « 

olarak fflîJ^,înUnU '*a r , n c a K u r u m u™* personelinin tamam, sözleşmeli 

- 2001 yılında (î) kişi, 
" 2 ^ ^ ( « I ^ P - Û 2001 y,l,ndaniüb«n hizmet vermiştir), 

vermişûr),"" * * W * ( , , İ 2 0 0 1 » " — . « ««2 yı.Nan' itibaren fae, 

bulu„mamS,rVe 2°° 5 **"* *"* "* *mm™ *>"*" gözlendirilen personel 

nedeniyle aynlmıstn. ( X y i l m d a (4) ' 2 0 0 5 >"hnda i se <3> W emeklilik 

Bilgilerini arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Tanrı 
Sayı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kumlu 

Sayı : B.02.1.SPK.0.73.71-5321- 3 3 ^ 0 

Konu : Soru Önergesi 

21070 

O: 4 

/2»/l 0/2005 

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

İlgi: 07.10.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)3156 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

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

1- Kurulumuza son 5 yıllık dönem içerisinde KMS ve KPSS ile 2001 yılında 19, 
2002 yılında 10, 2003 yılında 20 ve 2005 yılı Ekim ayı itibariyle 20 olmak üzere toplam 69 
personel alınmıştır. 

2- Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı son 5 yıllık dönem içerisinde yıllar 
itibariyle; 2001 yılında 3,2002 yılında 4,2003 yılında 4,2004 yılında 3,2005 Ekim ayı itibariyle 
3'tür. 

3- Kurulumuzda son 5 yıllık dönem içerisinde hizmet satın alınması yoluyla personel 
istihdam edilmemiştir. 

4- Kurulumuzdan emekliye ayrılan personelin son 5 yıllık dönem içerisinde yıllara 
göre dağılımı; 2001 yılı 2, 2002 yılı 4, 2003 yılı 5, 2004 yılı 3, 2005 Ekim ayı sonu itibariyle 
4'tür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fa^/L. 
Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 

-Bevlet Bakanı ve 
pQ?hnkan Yardımcılığı 

- 3 3 4 -



TBMM B: 15 8 . 1 1 . 2005 O: 4 

T.C. 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 

DÜZENLEME KURUMU 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

1 4 Ekim 2005 

SAYI : B.62.0.TDK.0.71.00.01M Oİ /"y*/// 

KONU: 

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

İLGİ: 10.10.2005 tarih ve B.02.0.001/01/3156 sayılı evrak akış talimat formu. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 24.08.2005 günlü soru önergesi incelenmiş olup, cevaplarımız 
aşağıdadır. 

1- Kurumumuza son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile personel alımı yapılmamıştır. 

2- Kurumumuz Temmuz 2002'de kurulmuş olup, 2003 yılında 94, 2004 yılında 13 personel diğer 
Kurumlardan naklen atanmıştır. 31.12.2004 tarihi itibariyle Kurumumuzda idari hizmet sözleşmesi ile toplam 107 
sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. 

2005 yılında ise; 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü tçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik"in yasal dayanağı 
olan 4733 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 9 uncu maddesinin (A) bendinin (2) sayılı alt bendi, Anayasa 
Mahkemesi'nce 20.11.2003 tarihinde iptal edildiğinden (Gerekçeli karar 11.8.2004 tarih ve 25550 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır, personel alımı (naklen veya açıktan) yapılamamıştır. 

Ayrıca 2004 yılında 1 personel istifa etmiş, 1 personel kendi isteğiyle naklen başka bir kuruma gönderilmiş 
olup, 2005 yılında ise 1 personelimiz vefat etmiştir. Kurumumuzda Ekim 2005 itibariyle 104 personel istihdam 
edilmektedir. 

3- Kurumumuzda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı: 

- 2003 yılında Ekim-Aralık döneminde; 
Müracaat ve Yönlendirme Hizmetleri için 11, Temizlik ve Yardımcı Hizmetler için 16 personeldir. 

- 2004 yılında; 
MUracaat ve Yönlendirme Hizmetleri için 11, Temizlik ve Yardımcı Hizmetler için 16 personeldir. 

- 2005 yılında 

Müracaat ve Yönlendirme Hizmetleri için 11, Temizlik ve Yardımcı Hizmetler için 16 personeldir. 

5- Kurumumuzda 2003 yılında Başkan Vekili emekliye ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

* H.Niyazi ADALI .Niya 
Başkan 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI : TMSF.BHI.223A^SJA 27/10/2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 07/10/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 3156 - 7/8013 sayılı yazınız. 

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

1-) Son 5 yıllık dönem içerisinde KPPS ile Kurumumuza personel alınmamıştır. 

2-) Son 5 yıllık dönem içerisinde Kurumumuzda çalışan sözleşmeli personel sayısının 
yıllara göre dağılımı ise 2001 yılında 281, 2002 yılında 395, 2003 yılında 421, 2004 yılında 
481 ve 30.09.2005 tarihi itibariyle 438 kişidir. 

3-) Haziran 2004 ve Haziran 2005 tarihleri arasında bir yıl süreyle aylık ortalama 25 kişi 
hizmet satın alma yoluyla Kurumumuzda görevlendirilmiştir. 

4-) Son 5 yıllık dönem içerisinde Kurumumuzdan emekliye ayrılan personelin yıllara göre 
dağılımı ise 2002 yılında 1,2004 yılında 3 ve 2005 yılında 6 olmak üzere toplam 10 kişidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTUI 
Başkan 
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I Ç J A Ş B A K A N ) ^ ^ 

SAYI : B.02.2.GAP.0.İKKS.02.01/ 1L11 
KONU: Soru Önergesi Hk. J ^ J J Ankara 

T 7-10-i 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doc. Dr. AMMlatU ŞENER) 

İlgi: 10.10.2005 tarih ve B.02.0.001/01 - 3156 say,!, evrak ak,; ve talimat yaamz. 

p^sz^fcajr1"51"^son 5 y,nık d8Mm« —*• =>*• 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 
Tarih 
Sayı 

- 3 3 7 -



TBMM B:15 8 .11 .2005 0 : 4 

.««««,„ T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

Sayı: B.O2.2.EGP.0.O0.O0/^^^~6 /S //O/2005 

Konu: Soru önergesi. 

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

İlgi: Bakanlıklarının 10.10.2005 tarihli ve B.02.0.001./01-3156 sayılı Evrak Akış ve Talimat 
Formu. 

İlgi form ekinde yer alan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'in, Sayın 
Başbakan Yardımcımıza tevcih ettiği soru önergesinde yanıtlanması istenen hususlara 
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup personel istihdam biçimi, 
sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, kadrolu personel çalıştırılmamaktadır. 
Mevzuatımıza göre Başkanlığımızın personeli; ya kamu kurum ve kuruluşlarından ücretsiz 
izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden ya da yürürlükteki mevzuat 
uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan oluşmaktadır. Her iki yöntemle 
gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme yapılmaktadır. 

Bu itibarla, tevcih edilen sorulara cevap olmak üzere; 
Son 5 yıllık dönem itibariyle, 

1- 2004 yılında KPSS ile 17 personel açıktan alınarak kendileriyle sözleşme yapılmıştır. 
2- Başkanlığımız personel sayısı 71' dir. Bu sayının yıllara göre dağılımı; 2003 yılında 

17, 2004 yılında 49 ve 2005 yılında da 5 personel alınması şeklindedir. 
3- Hizmet satın alımı yoluyla, 2004 yılında 4 adet, 2005 yılında da 4 adet temizlik işçisi 

görevlendirilmiştir. Halen 4 adet temizlik elemanı görev yapmaktadır. 
4- 2005 yılında 1 personelimiz emekliye ayrılmıştır. 

-Çh^l Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Fatih HASDEMİR 
Başkan 

-Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

- 3 3 8 -



TBMM B: 15 8 .11. 2005 O: 4 

TÜRKİYE KALKİNMA BANKASI A.Ş. 

SAYI :B.02.2.TKB.0.12.00.01/ P r ^ - 2 3 3 9 13 / lö /2005 
KONU : 

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

İLGİ :07.10.2005 gün ve B.02.0.001/01-3156 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu 
Eki 07.10.2005 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sr 

Bülent ARINÇ) makamlarına hitaplı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sn. Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru 
önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

3 * A X ^ ^ ^ J - M ^ O 
Bahattln SEKKİN te^l IffASS.Vtf 
G«nel Müdür Yifd.mc... 8 t w , K | W r y : r f ı a î a , 

EK: Soru Önergesi Cevabı 
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»URSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİR'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAIM 

1- Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bankamıza atanan personelin yıllara göre dağılımı: 

Yı l lar Sayı 
2001 
2002 
2003 2 
2004 1 
11.10.2005 1 

2- Bankamızın kuruluşunu düzenleyen 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4456 sayılı Kanunun 15.maddesi Banka hizmetlerinin gerektirdiği 
görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki 
hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürü tü lür hükmü gereği, Banka personelin son 
5 yıla göre dağılımı; 

Yıllar 
2001 
2002 
2003 
2004 
11.10.2005 

Şayi 
839 
800 
762 
740 
711 

- Diğer yandan hizmetin gereği olarak, Bankamızda belirli süreli sözleşmeli statüde 
çalışan personelin son 5 yıla göre dağılımı; 

Yıllar 
2001 
2002 
2003 
2004 
11.10.2005 

Şayj 
38 
34 
36 
31 
30 

3- Temiz l i k ihaleleri sonucu, hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personelin son 5 
\ ı la uöre dağı l ımı ; 

Yıllar 
2001 
2002 
2003 
2004 
11.10.2005 

Sâ  
42 
42 
42 
47 
47 

4- Son 5 yıllık dönem içerisinde Bankamızdan emekliye ayrılan personelin yıllara göre 
dağılımı ; 

Yıllar 
2001 
2002 
2003 
2004 
11.10.2005 

Şşvyj 
45 
23 
36 
14 
24 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

KIBRIS İŞLERİ BAŞMÜŞAVİRLİĞİ 

SAYI : B.02.0.KİM.00.00.00.610/.32-2 / l / - / ö ' ? e o ° 
KONU : Soru önergesi 

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

ÎLGİ: a) Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 25.08.2005 tarih ve 7/8013-
6185 esas nolu soru önergesi. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nın 13882 sayılı yazısı. 

c) 07.10.2005 tarih ve (01) 3156 sayılı yazınız. 

ilgi (c) yazınız ekinde yeralan ve ilgi (a) da kayıtlı bulunan yazılı soru önergesi 
ile cevaplandırılması talep olunan konulara ilişkin olarak BaşmOşavirliğimizde son 5 
yıllık dönem içerisinde 3 personel emekliye ayrılmış olup, bu süre zarfında önergede 
belirtilen diğer konularla ilgili herhangi bir personel hareketi olmamıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

M. Murat OĞUZ 
Büyükelçi 

Devlet Bakanı a. 
Kıbrıs İşleri Başmüşaviri 

8 a lgS& 
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35.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, bir hukuk bürosuyla ilgili bazı iddialara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatıf ŞENER'in cevabı (7/8014) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatıf Şener 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

„ i OJJ^^= 
•Mehmet Tomanbay 

CHP Ankara MİLLETVEKİLİ 

A. Bir dönem İnterbank vekilliğini yürütmüş olan Sanibrahimoğlu Hukuk Bürosu 
tarafından, istanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 1999/2966 sayılı dosyasıyla İnterbank 
hakim hissedarı Cavit Çağlar'ın Etibank'taki hisselerine haciz tatbik edilmiştir. Anı 
büronun İnterbank vekilliğini yaptığı dönemde, 14.10.1999 tarihinde, İnterbank ile 
Medya Sabah Holding A.Ş., Bilgin Holding A.Ş., Dinç Bilgin, Medya Holding A.Ş.ve 
Etibank A.Ş. arasında toplamda 43.166.997 USD tutarında bir sulh 'sözleşmesi 
imzalanmış ve aynı sözleşmenin ekiyle 4.850.000.000.000 TL tutarında hisse rehni 
bankaya verilmiştir. 

B. Nergis İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin %99 oranındaki hissesinin İnterbank'a rehnedilmiş 
ancak genel kurulda Yeşil Şehir taşınmazının "dilenen bedel ile dilenen kişiye" satışı 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmek suretiyle taşınmazın elden çıkarılması 
ve şirket malvarlığı azaltılarak şirket hisselerinin, diğer bir ifadeyle İnterbank'a 
verilmiş olan teminatın ekonomik değerinin azaltılması tehlikesinin ortaya çıkması 
karşısında adı geçen büro tarafından İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 
1999/184 E sayılı dosyasıyla öncelikle kararın kesinleşmesine kadar geçerli olmak 
üzere ihtiyati tedbir karan alınmış ve yönetim kurulundan bu şekilde karar çıkmasının 
önlenmesi amacıyla dava açılmış, dava, ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş 
ancak Yargıtay'ın 2000/3198E-2000/6518 K sayılı dosyasıyla bozulmuştur. 29 Mayıs 
2005 tarihli Referans Gazetesi'nde ise Nergis İnşaat Tic. ve San. A.Ş. şirketinin %100 
oranında hisse devrinin tamamlandığı bildirilmektedir. 

C. Adı geçen büronun İnterbank vekilliğini yaptığı dönemde bu büro tarafından İstanbul 
9. Asliye Ticaret Mahkemesi 1999/2869 D.İş sayılı dosyasıyla Cavit Çağlar, Doğan 
Arar, İsmail Hakkı Sezgin ve Şükrü Şankaya'nın 349.116.747.422.094 TL üzerinden 
menkul, gayrimenkul ve 3. kişilerdeki alacaklarına ihtiyati haciz koyulmuştur. 

D. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 1999/1099E sayılı dosyası ile İngiltere yetkili 
adli makamına başvurulmuş ve Bankanın muhtelif tarihlerde satın aldığı toplam 
287.7 milyon USD tutarındaki ABD hazine bonolarına dayalı kredi ve svvap işlemi 
yapılmıştır. Bu işlem Lehman Brothers ve British Virgin Adaları'ndaki Emberton 
Trading ve interbank tarafından gerçekleştirilmiştir. Av.Y.Selim Sanibrahimoğlu 
tarafından ise İnterbank'ın o dönemdeki Genel Müdürü Kadir Günay'a yazılmış olan 
09.04.2001 tarihli yazıda İngiliz hukuku çerçevesinde Lehman Borthers'a dava 
açılabileceği bu 287.7 milyon USD'nin Lehman Borthers'tan tahsil edilebileceği 
belirtilmiştir. Aynı şekilde yine adı geçen avukat tarafından 14.02.2001 tarihinde 
Tevfık Bilgin'e yazılmış olan yazıda da bu husus üzerinde durulmuştur. 
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Tüm bu veriler uyarınca; 

1) Yukarıda (A) bendinde verilen bilgi doğru mudur? 

2) Sanibrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun görevde olduğu dönem boyunca, 29.03.2001 
tarihine kadar, bu sulh sözleşmesiyle toplam ne kadar tahsilat yapılmıştır? 

3) Bu büronun sözleşmesinin feshinden sonra, işbu sulh sözleşmesi çerçevesinde ne 
kadar tahsilat yapılmıştır? 

4) Yukarıda (B) bendinde verilen bilgi kapsamında adı geçen büronun Interbank 
vekilliği döneminde İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1999/184 E sayılı 
dosyasıyla Yeşil Şehir taşınmazının el değiştirmesinin önlenmesine ilişkin bir 
dava açılmamış ve Yargıtay'ın da 2000/3198E-2000/6518 K sayılı kararı 
alınmamış olsaydı Nergis İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. hisselerinin, Yeşil Şehir 
taşınmazı gibi bir ekonomik değer ile beraber, devralınması mümkün olabilir 
miydi? 

5) Yukarıda (C) bendinde sözü edilen ihtiyati haciz kararı çerçevesinde TMSF 
tarafından herhangi bir tahsilat yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu tahsilatın miktarı 
ne kadardır? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır? 

6) Lehman Brothers firmasına neden dava açılmamıştır? 

7) Söz konusu hukuk bürosu tarafından takip edilmiş olan İstanbul 6 Asliye Ticaret 
Mahkemesi'nin 1999/793 E sayılı dosyasıyla Nergis Holding A.Ş. ve Yasemin Turizm 
ve Tic. A.Ş.aleyhine ihtiyati haciz kararı alınması ve tapu kaydına ihtiyati tedbir 
koyulması sonucunda istanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 1999/2966 sayılı dosyasıyla 
yapılan haciz sonucunda ne kadar para tahsil edilmiştir? 

8) İstanbul 5 ATM, 1999/103 E-2000/767 K sayılı dosyasıyla yapılan tahsilat miktarı ne 
kadardır? 

9) Gene aynı büronun takipleri sonucunda İstanbul 7 ATM, 2000/284 E sayılı dosyasıyla 
NTV Haber Ajansı İnterbank'a 1.866.525 USD ve İstanbul 8 ATM, 2000/608 E 
sayılı dosyasıyla A Yapım tarafından 1.000.000 USD ödemeyi kabul etmiştir. İşbu 
sulh sözleşmesi sonucu ne kadar tahsilat yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/04-3313 OT/-H/2005 

Konu : 7/8014-13506 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet TOMANBAY tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/8014-13506 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf 
Mevduati Sigorta Fonu'nun 27/10/2005 tarih ve TMSF.BHI.223/44533 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-TMSF'nun 27.10.2005 tarih ve 223-44533 sayılı yazısı.' 

^ * 7 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

S A Y ı : T M S F . B H ı . 2 2 3 ^ ^ 5 3 3 27 /10 /2005 

KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 07/10/2005 tarih ve B.02.0.001/(01) 3158 - 7/8014 sayılı yazınız. 

llgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-) tnterbank A.Ş,, Medya Sabah Holding A.Ş., Bilgin Holding A.Ş., Dinç Bilgin, 
Medya Holding A.Ş. ve Etibank A.Ş. arasında İstanbul 4. İcra tetkik Mercii Hakimligi'nde 
14/10/1999 tarihinde, anapara 36.582.201 USD olan alacakla ilgili bir sulh sözleşmesi 
yapılmıştır. Buna göre 1 taksit peşin alınmak ve bakiyesi 30/12/2000 tarihinden başlamak 
30/12/2008 tarihinde bitmek üzere yıllık 3.658 220 USD'lik taksitlerle ödenmesi, bu .süre 
zarfında yıllık %4 oranı üzerinden faiz hesap .anması ve faizlerin 30/12/2002 tarihinden 
itibaren ödenmesi esasına dayanan faizlerle birlikte toplam 43.166.997 USD ödenecektir. 

2-) 29/03/2001 tarihine kadar bu sulh sözleşmesi kapsamında; sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip peşin kısmı olan 3.658.220 USD tahsil edilmiştir. 

3-) Sanibrahimoğlu Hukuk Bürosu ile lnterbank A.Ş. arasında imzalanan belirli süreli 
avukatlık Ücret sözleşmesinin 01/04/2001 tarihinde bitiminden sonra 116.162.75 USD tahsil 
edilerek 04/12/2003 tarihi itibariyle borçtan düşüm yapılmış ve bakiye 32.923.981 USD; 
TMSF ile Nergis Grubu arasında yapılan ödeme protokolünün 7.2.3. maddesinde yer almıştır. 
Protokolün yapılmasından sonra tahsil edilen 60.170.44 USD ise 29/04/2004 tarihi itibariyle 
borçtan düşülmüştür. Neticede toplam 176.333.19 USD tahsilat sonrası bugün itibariyle 
TMSF'rün sulh sözleşmesinden anapara alacak tutarı 32.747.647.81 USD kalmıştır. 

4-) Nergis Grubu ile yapılan protokol kapsamında Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin 
borcu bulunmaktadır. Ancak yapılan protokole bu firmanın müşterek borçlu müteselsil kefil 
imzası alınmıştır. Ayrıca Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin malik olduğu'^b^kısım 
gayrimenkuller (35.002.97 m2 arazinin 22.055.86 m1) üzerinde zaten 20/11/1998 tarihinde 
interbank A.Ş. lehine alınmış 20 Trilyon TL.'lik 1. derecede ipotek bulunmaktadır. Yine aynı 
tarihte; Cavit Çağlar'm malik olduğu ve Yeşil Şehir projesine konu olup daha sonra Nergis 
İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilen araziler (566.058 m'arazinin 516.780.65 m1) üzerinde de 
yine tnterbank A.Ş. lehine ve 1. derecede 80 Trilyon TL.'lik ayrıca ipotek tesis edilmiştir. 
Yapılan protokol hükümlerine göre Yeşilşehir projesine dahil aileye ait tüm gayrimenkullerin 
de üzerinde ipotek tesisi ve proje kapsamında Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye ve/veya 
TMSF'ye devri sözkonusudur. 

Kaldıki sözü edilen davanın gerek açılması ve gerekse bu dosyadan ihtiyati tedbir 
karan alınması; Selim Sanibrahimoğlu Bürosu avukatlarınca değil, o tarihte İnterbank 
A.Ş.'nin kadrolu avukatları (Erkin Çıralı, Pelin Tezeren) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, araziler üzerindeki tedbir olmasa da bu 
hisselerin devri mümkün olacaktı. 

5-) Soru önergesinin (C) bendinde adı geçen mahkeme dosyası sebebiyle TMSF 
tarafından herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. 

6-) Lehman Brothers olayı ile ilgili Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 
raporda, bu firma hakkında olumsuz bir tespite rastlanmamıştır. Ancak bu konularda sorumlu 
görülen înterbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında istanbul 8. Asliye Ticaret 
Mahkemesinde açılan 2001/736 sayılı mali sorumluluk davası devam etmektedir. 

7-) Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin TMSF'ye temlik edilen bir borcu 
bulunmayıp, Nergis Holding A.Ş.'nin borcuna karşılık istanbul 6. tcra Müdürlüğü'nün 
1999/2966 sayılı dosyasından herhangi bir tahsilat yapılmamıştır. 

8-) istanbul 5. ATM 1999/103 E. 2000/767 K. sayılı dosyadan alınan ilamın icraya 
konulduğu İstanbul 6. tcra Müdürlüğü'nün 1999/2966 sayılı dosyasından Nergis Tekstil San. 
ve Tic. A.Ş.'nin borcuna mahsuben 11/03/2005 tarihinde gayrimenkul satışından kaynaklanan 
6.545.495.T)00.000.-TL tahsilat sağlanmıştır. 

9-) Bahsi geçen dosya înterbank A.Ş. tarafından NTV Haber Ajansı A.Ş. ile A Yapım 
Televizyon Programcılık A.Ş.'ye kullandırılan krediler ile ilgilidir. Ancak bu dosya TMSF 
tarafından temlik alınmadığından nezdimizde bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTURK 
Başkan 
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36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, son beş yılda gerçekleşen ihracata ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/8015) 

* Ek cevap 

22.8.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın be>*let &<xba.-vı>Sa*{tı Jdkcy'«c! T & * L / n Ö ü tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekil i 

1. Son beş yıllık dönem içerisinde ülkemizin genel olarak yapmış olduğu ihracat 
miktarı ne kadardır? 

2. Bu dönem içerisinde ihracatı yapılan ürünlerin oranlan nasıldır? 
3. Son beş yıllık dönem içerisinde yapılan ihracat miktarlarının bölgelere göre 

dağılımı ve oranları nedir? 
4. Son beş yıllık dönem içerisinde yapılan ihracat miktarlarının illere göre dağılımı 

ve oranları nedir? 
5. İhracatın arttırılmasına yönelik olarak neler yapılmaktadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

S . y , :B.O2 . ,DTM.0.0S.O2 .0U ^ ^ ^ ^ 

Konu : Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 7 Ekim 2005 tarihli ve 13882 sayılı yazınız. 

Denizli milletvekili Sn Ümmet Kandoğan, Bursa milletvekili Sn Kemal Demirel ve Adana 
milletvekili Sn Atilla Başoğlu tarafından cevaplanması talebiyle îlgi'de belirtilen yazınızla 
iletilen soruların cevaplan ile ilgili tablo ve raporlar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
EK : Devlet Bakanı 

Cevap metni 

(*) 20.10.2005 tarihli 10 uncu Birleşime ek cevap. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SN. KEMAL DEMİREL'E AİT 7/8015 SAYILI 
SORU ÖNERGESİ 

(8015-1,2). 

FASILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN SON 5 YILLIK İHRACATI 
(Milyon Dolar) 

İKİLİ İKİLİ ADİ 
01 CANLI HAYVANLAR 
02 ETLER VE YENİLEN SAKATAT 
03 BALIKLAR.KABUKLU HAYVANLAR.YUMUSAKÇALAR.DİĞER OMURGASIZLAR 
04 SÜT VE SÜT MAMULLERİ.KUŞ VE KÜMES HAY.YUMURTALARI.BAL VB. 
05 TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN HAYVANSAL MÜSTAHSALLAR 
06 CANLI BİTKİLER VE ÇİÇEKÇİLİK MÜSTAHSALLARI 
07 YENlLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR 
08 YENlLEN MEYVALAR.KABUKLU YEMİŞLER.TURUNÇGİL VE KAVUN KABUĞU 
09 KAHVE.ÇAY.PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 
10 HUBUBAT 
11 DEĞİRMENCİLİK ÛRÜNLERİ.MALT.NİŞASTA.İNÜLİN.BUĞDAY GLÜTENİ 
12 YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR.SANAYİ BİTKİLERİ.SAMAN.HAYVAN YEMİ 
13 LAKLAR.SAKIZLAR.BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 
14 ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER.BİTKİSEL MÜSTAHSALLAR 
15 HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR VE BUNLARIN MÜSTAHSALLARI 
16 ET.BALIK.KABUKLU HAYVAN.YUMUŞAKÇA VB HAYVANSAL MÜSTAHZARLAR 
17 ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 
18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 
19 ESASINI HUBUBAT.UN.NİŞASTA.SÜT TEŞKİL EDEN MÜSTAHZARLAR 
20 SEBZE.MEYVA.BİTKİ PARÇALARI.SERT KABUKLU YEMİŞ KONSERVELERİ 
21 YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 
22 MEŞRUBAT .ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 
23 GIDA SANAYİİ KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ.HAZIR HAYVAN GIDALARI 
24 TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER 
25 TUZ.KÜKÜRT.TOPRAK VE TAŞLAR.ALÇILAR VE ÇİMENTO 
26 METAL CEVHERLERİ.CÜRUF VE KÜL 
27 MİNERAL YAKITLAR.MİNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI.MUMLAR 
26 İNORGANİK KİMYASAL MÜSTAHSALLAR.ORGANİK.İNORGANİK BİLEŞİKLER 
29 ORGANİK KİMYASAL MÜSTAHSALLAR 
30 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 
31 GÜBRELER 
32 DEBAGAT VE BOYACILIKTA KULLANİLAN HÜLASA.BOYA.MACUN.SAKIZLAR 
33 UÇUCU YAĞLAR.REZİNOİTLER.PARFÜMERİ.KOZMETİKLER VB 
34 SABUNLAR.YÜZEY AKTİF ORGANİK MADDELER.YIKAMA-YAĞLAMA MADDE. 
35 ALBÜMİNOİO MADDELER.TUTKALLAR.ENZİMLER VB 
36 BARUT.PATLAYICI MADDELER,PİROTEKNİ MAMULLERİ.KİBRİT VB 
37 FOTOĞRAFÇILIKTA.SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 
38 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 
39 PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA 
40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 
41 HAM POSTLAR.DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 
42 DERİ EŞYA.SARACİYE EŞYASI.SEYAHAT EŞYASI.BAĞIRSAKTAN EŞYA 
43 POSTLAR.KÜRKLER.TAKLİT KÜRKLER VE MAMULLERİ 
44 AĞAÇ VE AĞAÇTAN MAMUL EŞYA;ODUN KÖMÜRÜ 
45 MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 
46 HASIR;SAZ VE BENZERİ ÖRÜLEBİLEN MADDELERDEN MAMULLER 
47 ODUN HAMURU;LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI,HURDALAR 
48 KAĞIT VE KARTON;KAĞIT HAMURUNDAN KAĞIT VE KARTONDAN EŞYA 
49 BASILI KİTAP,GAZETE.RESİM VB BASKI SANAYİ MAMULÜ,EL YAZMALARI 
50 İPEK 
51 YÜN.KIL.AT KILI;BUNLARIN İPLİK VE DOKUMALARI 
52 PAMUK 
53 DOKUMAYA ELVERİŞLİ BİTKİSEL LİFLER.KAĞIT İPEĞİ VE DOKUMALARI 
54 DOKUMAYA ELVERİŞLİ SUNİ VE SENTETİK LİFLER 
55 SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LlFLER 
56 VATKA.KEÇE.DOKUNMAMIŞ MENSUCAT.ÖZEL İPLİK.SİCİM VE MAMULLERİ 
57 HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDEDEN YER KAPLAMALARI 
58 ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT.DANTELA.DUVAR HALILARI.İŞLEMELER 
59 EMDİRİLMİŞ.SIVANMIŞ.KAPLANMIŞ MENSUCAT.BUNLARDAN TEKNİK EŞYA 
60 ÖRME EŞYA 
61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI 
62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARİ 
63 MENSUCATTAN MAMUL DİĞER EŞYA.KULLANILMIŞ EŞYA.PAÇAVRALAR 
64 AYAKKABILAR.GETRLER.TOZLUKLAR VB EŞYA VE AKSAMI 
65 BAŞLIKLAR VE AKSAMI 
66 ŞEMSİYE,BASTON,KAMÇI.KIRBAÇ VE BUNLARIN AKSAMI 
67 HAZIR KUŞ TÜYÜ VE İNSAN SAÇI MAMULLERİ.YAPMA ÇİÇEKLER 
68 TAŞ.ALÇI,ÇİMENTO,AMYANT,MİKAVB MADDELERDEN EŞYA 
69 SERAMİK MAMULLERİ 
70 CAM VE CAM EŞYA 

2000 
2 
11 
46 
24 
38 
13 
264 

1.030 
59 
224 
102 
43 
1 
15 
157 
45 
232 
80 
113 
486 
94 
38 
10 

491 
48S 
136 
329 
203 
170 
101 
6 
SO 
77 
233 
9 
5 
5 
67 
499 
383 
63 
307 
83 
64 
0 
0 
1 

174 
18 
2 

115 
713 
7 

490 
608 
34 
295 
232 
138 
212 

3.729 
2.506 
1.021 
114 

5 
1 
0 

200 
293 
386 

2001 
44 
17 
55 
41 
28 
14 
375 

1.201 
58 
162 
81 
54 
2 
19 
235 
21 
335 
91 
131 
528 
102 
37 
25 
435 
537 
88 
445 
212 
156 
128 
19 
92 
84 
233 
11 
8 
6 
64 
610 
459 
68 
328 
100 
110 
0 
0 
0 

251 
21 
2 

108 
843 
4 

470 
640 
56 
263 
289 
146 
239 

3.641 
2.639 
1.055 
126 
4 
1 
0 

198 
326 
411 

2002 
31 
14 
103 
61 
38 
22 
322 

1.193 
67 
80 
76 
51 
2 
10 
156 
21 
150 
104 
166 
516 
129 
42 
12 
385 
615 
111 
692 
220 
185 
145 
36 
113 
99 
262 
14 
10 
8 
77 
880 
514 
67 
307 
138 
119 
0 
0 
1 

316 
21 
2 

118 
811 
7 

502 
654 
67 
287 
317 
169 
269 

4.443 
3.254 
1.255 
132 

5 
1 
0 

275 
394 
446 

2003 
8 
19 
125 
78 
49 
31 
473 

1.392 
61 
56 
140 
73 
2 
17 
347 
32 
187 
181 
239 
671 
160 
70 
14 

419 
733 
109 
980 
238 
207 
179 
20 
135 
154 
319 
20 
12 
7 
96 
926 
684 
80 
316 
160 
145 
0 
1 
1 

386 
31 
4 

133 
997 
16 

639 
767 
98 
361 
363 
203 
344 

5.733 
3.814 
1.632 
184 

5 
3 
0 

384 
504 
520 

2004 
7 
22 
181 
66 
48 
38 
486 

1.903 
64 
17 

235 
80 
3 
16 

277 
36 
218 
232 
304 
980 
194 
114 
11 

478 
918 
202 

1.429 
316 
298 
248 
39 
178 
203 
377 
26 
13 
6 

122 
1.324 
841 
85 
324 
149 
203 
0 
1 
1 

479 
37 
6 

168 
1.220 

18 
797 
925 
167 
518 
454 
239 
442 

6.259 
4.537 
1.857 
205 

8 
4 
0 

574 
641 
615 
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TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

(8015-3). 

TÜRKİYE'NİN BÖLGELER İTİBARİYLE SON 5 YILLIK İHRACATI 
(Milyon Dolar) 

Ülke Grubu 
AB ÜLKELERİ (1994-2004 YILLAR] 15 ÜLKE) 
AB (25) 
AFRİKA CARIBBEAN PASİFİK ORTAKLIK ANL. (ACP) 
AFRİKA ÜLKELERİ 
AKDENİZ HAVZASI ÜLKELERİ 
ASYA PASİFİK EKONOMlK İŞBİRLİĞİ (APEC) 
ASYA PASİFİK ÜLKELERİ 
AVRUPA EKONOMlK ALANI (EEA) 
AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ (EFTA) 
AVUSTRALYA VE YENİ ZELLANDA 
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT) 
ÇEVRE ÜLKELER 
DİĞER AFRİKA ÜLKELERİ 
DİĞER ASYA 
DİĞER AVRUPA (AB HARİÇ) 
EKONOMlK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 
EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER 
EURO BÖLGESİ (12) 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (D8) 
GELİŞMİŞ ÜLKELER (G8) 
GÜNEY AMERİKA 
GÜNEY AMERİKA ORTAK PAZAR (MERCOSUR) 
GÜNEY ASYA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (SAARC) 
GÜNEY DOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ (ASEAN) 
İSLAM ÜLKELERİ 
K.AMERİKA 
KARADENİZ EKONOMlK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (KEl) 
KESİNLEŞMEMİŞ ÜLKELER 
KOMŞU ÜLKELER 
KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELER 
KÖRFEZ ÜLKELERİ 
KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ 
KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ (NARA) 
LATİN AMERİKA ÜLKELERİ 
MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ (CEEC) 
OECD ÜLKELERİ 
OKYANUSYANIN DİĞER ÜLKELERİ VE KUTUP BÖLGELERİ 
ORTA AMERİKA VE CARIBBEAN 
ORTA ASYA VE KAFKASYA 
ORTADOĞU 
PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER TEŞKİLATI (OPEC) 
SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİ 
SERBEST BÖLGELER 
TÜRK CUMHURİYETLERİ 
YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ 

2000 
14.510 
15.085 

338 
1.373 
2.475 
4.940 
1.094 

15.171 
324 
135 

1.649 
5.393 

285 
952 

2.433 
874 
224 

11.407 
806 

14.765 
120 
71 

146 
233 

3.573 
3.309 
2.368 

378 
1.473 
6.866 
1.142 
1.087 
3.350 

239 
897 

18.358 
7 

167 
709 

2.211 
1.591 

285 
895 
572 

2.573 

2001 
16.118 
16.854 

441 
1.521 
2.861 
5.234 
1.094 

16.928 
316 
98 

1.978 
6.290 

371 
984 

2.787 
972 
281 

12.769 
965 

16.125 
186 
119 
135 
239 

4.197 
3.297 
2.851 

851 
1.786 
8.076 
1.497 
1.150 
3.349 

329 
994 

19.927 
13 

201 
717 

2.892 
1.961 
371 
934 
557 

3.261 

2002 
18.459 
19.468 

511 
1.695 
3.133 
6.194 
1.518 

19.588 
409 
122 

2.279 
7.362 

430 
1.391 
3.554 
1.042 

345 
14.773 

977 
18.302 

121 
54 

163 
369 

4.725 
3.596 
3.477 

631 
1.906 
9.269 
1.668 
1.265 
3.673 

257 
1.336 

23.548 
6 

197 
733 

3.105 
2.287 

430 
1.438 

619 
3.440 

2003 
24.484 
25.899 

649 
2.129 
3.998 
7.040 
1.905 

26.084 
538 
158 

2.963 
9.722 

554 
1.735 
4.857 
1.569 

474 
19.902 

1.331 
22.671 

131 
64 

212 
538 

7.205 
3.973 
4.860 

185 
3.786 

13.508 
3.196 
1.574 
4.013 

215 
2.066 

30.426 
12 

166 
1.084 
4.994 
3.951 

554 
1.928 

899 
5.465 

2004 
32.574 
34.436 

944 
2.967 
5.227 
8.841 
2.040 

34.656 
658 
264 

3.962 
13.215 

765 
1.711 
6.629 
2.206 

663 
25.832 

1.592 
29.840 

193 
92 

288 
380 

10.209 
5.193 
6.567 

18 
5.697 

18.912 
5.130 
2.202 
5.343 

423 
2.870 

40.485 
66 

334 
1.436 
7.311 
6.133 

765 
2.564 
1.194 
7.915 
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TBMM 

(8015-4). 

B: 15 8 .11 .2005 O: 4 

BÖLGELER VE İLLER İTİBARİYLE İHRACAT 
(Milyon Dolar VG Adet) 

1 BÖLGE ADI İL ADI 
1 ADANA 
| ANTALYA 

BURDUR 
! HATAY(ANTAKYA) 
1 İSPARTA 
1 İÇEUMERSIN) 
i KAHRAMANMARAŞ 

KİLİS 
OSMANİYE 
BİLİNMEYEN 

AKDENİZ BÖLGESİ 
AĞRI 

j ARDAHAN 
1 BİNGÖL 
| BİTLİS 

ELAZIĞ 
1 ERZİNCAN 

ERZURUM 
i HAKKARİ 

İĞDIR 
| KARS 

MALATYA 
' MUŞ 
1 ŞIRNAK 
1 TUNCELİ 
j VAN 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
1 AFYON 
1 AYDIN 

DENİZLİ 
! İZMİR 

KÜTAHYA 
MANİSA 

1 MUĞLA 
UŞAK 

EGE BÖLGESİ 
ADIYAMAN 
BATMAN 
DİYARBAKIR 
GAZİANTEP 
MARDİN 
SİİRT 
Ş.URFA 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

2000 

' DOLAR 
| DEĞERİ 
1 656 
i 239 

4 
1 272 

30 
i 228 
1 96 
1 5 
| 1 

173 
l 1.703 
I 2 

; ° ' 0 
I 0 
' 3 

1 
! 9 

I 4 
1 29 

1 
77 

I ° 1 15 
0 

, 2 
144 
44 

! 96 
299 

I 2.940 
I 34 

187 
! 20 

48 
3.668 

5 
1 
8 

457 
32 
1 

14 
517 

FİRMA1 

SAYISlı 
3791 
302: 
28 

3771 
66: 

430' 
96 
51 

4! 
4! 

1.691 i 
26' 

3İ 
6 
3İ 

17' 
5! 

29 
16 
93' 
6| 

531 

ı| 
44 
i! 

22: 
325i 
87; 

133; 
325 

2.307İ 
37I 

135: 
88İ 
87, 

3.1991 
10, 
6İ 

15, 
482| 
76. 
M 

42, 
635 

2001 

DOLAR 
DEĞERİ 

723 
315 
10 

354 
46 

373 
131 

3 
0 

27 
1.983 

2 
0 
0 
0 
8 
1 
7 
4 

22 
2 

65 
0 

21 
0 
2 

134 
50 

127 
552 

2.694 
38 

212 
23 
44 

3.740 
5 
1 
8 

601 
60 
0 

10 
685 

7 
FİRMA] 
SAYISI 

402J 
331, 
35İ 

4251 
58! 

521 j 
112 
5İ 
2J 
2 

1.893İ 
28i 
3 
2 
2 

20| 
5, 

34| 
19 
73İ 
61 

82| 
2; 

54' 
1 

201 

350) 
100' 
166İ 
462İ 

1686, 
39; 

154' 
89İ 
98İ 

3.792! 
51 

4 
20' 

553İ 
77' 
5 

481 

712; 

2002 

DOLAR 
DEĞERİ 

791 
424 
13 

352 
58 

323 
111 

2 
1 

11 
2.085 

3 
0 
0 
0 

87 
0 
7 
5 

22 
1 

85 
0 

21 
0 
1 

234 
55 

156 
684 

2.722 
43 

274 
39 
47 

4.020 
8 
1 
7 

616 
20 
0 
7 

659 

1 

PIRMAJ 
SAYISIj 

427i 
406ı 
36! 

492| 
63ı 

534İ 
118! 

81 

31 
2' 

2089! 
22' 
11 
4İ 
3I 

211 

51 
291 
161 
58! 

71 
6o' 
3| 

50: 
I 22 

30i! 
107 i 
167| 
501 

3.002; 
44! 

163i 
129| 
102j 

4.215İ 
10, 
11| 
19, 

595İ 
58: 
5 

40: 
738, 

2003 

DOLAR 
DEĞERİ 

924 
312 
21 

466 
70 

511 
141 

2 
1 

13 
2.461 

9 
0 
0 
1 

543 
1 

11 
7 

27 
2 

110 
0 

39 
0 
3 

752 
72 

188 
866 

3.433 
61 

362 
57 
58 

5.097 
12 
2 

12 
865 
38 
1 

10 
941 

I 
FİRMA' 
SAYISI1 

505İ 
471. 
46I 

490; 
70 

600| 
135; 

7İ 
6: 
3İ 

2.333 
28İ 
4ı 
4 
3. 

29i 
5i 

27 i 
30j 
53i 
7| 

75' 
I 

111 
I 

21: 
397' 
129ı 
227| 
572, 

3.352! 
591 

1911 
1521 
101, 

4.783İ 
13, 
15İ 
33, 

6581 

93i 
6İ 

45; 
863' 

2004 

DOLAR 
DEĞERİ 

1.155 
450 
29 

668 
79 

524 
209 

3 
0 

34 
3.152 

22 
0 
0 
1 

645 
0 

16 
17 
36 
3 

156 
0 

105 
0 
8 

1.008 
90 

254 
1.195 
4.111 

85 
460 
77 
78 

6.351 
21 
15 
38 

1.321 
70 
2 

15 
1.480 

FİRMA1 

SAYISI; 
577' 
538' 
54, 

518' 
68; 

612 
İMİ 

5, 
7| 
3. 

2.536 
46 
3İ 
5', 
•1 33, 
4.' 

38ı 
49İ 
52; 
5! 

99 
1 

131! 

I 
49| 

520: 
148' 
228, 
635| 

3.663 
62! 

224' 
1861 
127İ 

5.273, 
16! 

27I 
561 

732; 
98' 
10İ 
48' 

987; 
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BÖLGELER VE İLLER İTİBARİYLE İHRACAT 
(Milyon Dolar ve Adet) 

1 

! 
BÖLGE ADI İL ADI 

i AKSARAY 
1 ANKARA 
| ÇANKIRI 
! ESKİŞEHİR 
I KARAMAN 
! KAYSERİ 

KIRIKKALE 
i KIRŞEHİR 
, KONYA 

NEVŞEHİR 
1 NİĞDE 
j SİVAS 
| YOZGAT 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

1 AMASYA 
1 ARTVİN 
| BARTIN 
1 BAYBURT 

BOLU 
ÇORUM 

1 DÜZCE 
, GİRESUN 
i GÜMÜŞHANE 

KARABÜK 
I KASTAMONU 
1 ORDU 
i RİZE 
' SAMSUN 
i SİNOP 

TOKAT 
! TRABZON 
1 ZONGULDAK 
(KARADENİZ BÖLGESİ , 
1 BALIKESİR 

BİLECİK 1 
BURSA 
ÇANAKKALE i 
EDİRNE 
İSTANBUL | 
KIRKLARELİ 
KOCAELİ(İZMİT) ' 
SAKARYA(ADAPAZARI) | 
TEKİRDAĞ 
YALOVA | 

MARMARA BÖLGESİ I 

200İ 

i DOLAR 
1 DEĞERİ 

5 
i 1.436 

i 2 
I 129 
1 34 

247 
1 

10 
86 
5 

23 
5 

13 
1.994 

2 
3 
1 
1 
4 

23 
11 
61 
0 
8 

14 
92 
91 
43 
1 
3 

128 
22 

505 
56 
4 

2.088 
33 
10 

16.134 
22 

584 
101 
206 

6 
19.245 

) I 200' 

FİRMA1 DOLAR 
SAYISI! DEĞERİ 

3i 
1.40( 

, 
11$ 
4( 

27C 
f 

U 
352 
36 
8 

1£ 
31 

2.332 
8 

29 
4 
4 

22 
48 
56 
53 

11 
5 

67 
68 
90 
8 

13 
136 
35 

657 
102 
15 

1.234 
41 
52 

14.119 
27 

350 
119 
111 
22 

16.192 

>! 6 
l 1.454 
> 2 
> 145 
)| 35 
>' 317 
> 1 
I 13 
i . 110 
i 6 
i 24 

5 
! 10 
; 2.129 
! 1 

4 

I ° ! o 
9 

I 26 
25 
56 

I 0 
10 
16 

143 
69 
36 
2 
4 

208 
33 

642 
78 
9 

2.961 
35 
9 

17.685 
23 

845 
129 
220 

5 
22.021 

FİRMA 
SAYIŞ 

33 
1.658 

\ 2002 | 

; DOLAR 
DEĞERİ 

8 
i 1.255 

10j 1 
148 
43 

339 
6 

17 
466 
41 
11 
28 
34 

2.834 
9 

32 
5 
3 

29 
56 
54 
28 
1 
9 

10 
64 
81 
98 
16 
14İ 

154 
46 

709; 
123 
18 

1.515 
45. 
66! 

16.08i! 
38 

405 
154! 
148i 
26İ 

18.619. 

151 
36 

' 352 
i 1 

15 
135 

8 
19 
8 
6 

1.997 
1 
e 
1 
0 
8 

26 
93 
65 
0 

10 
20 

110 
92 
35 
5 
6 

236 
36 

751 
69 
11 

3.464 
53 
16 

20.695 
30 

1.250 
418 
278 

9 
26.313 

FİRMA 
SAYISIİ 

39! 
1.784ı 

9! 
160, 
44 j 

387. 
11l 1*. 

522İ 
39I 
12; 
Z7! 371 

3.0891 
9İ 

45, 
16J 
2 

32İ 
54! 
58 
33ı 
1' 

12İ 
10! 
52i 
72İ 

118: 
17 
231 

167i 
40| 

761' 
144i 
20 

1.722' 
46; 
91i 

17.611' 
42i 

470 
1851 

159| 
36: 

20.526i 

2003 " " [ ' 2004 ' 

DOLAR 
DEĞERİ 

9 
1.993 

1 
180 
51 

458 
2 

13 
178 

9 
26 
10 
9 

2.940 
5 

11 
5 
0 

10 
24 
52 
62 
0 

15 
19 

118 
100 
54 
7 
7 

332 
58 

879 
119 
15 

4.351 
59 
41 

26.872 
33 

1.539 
826 
315 
13 

34.183 

FİRMA, DOLAR 
SAYISI| DEĞERİ 

4 
2.01i 

t 
16! 
4f 

45i 
İÇ 
M 

55J 
4S 

18 
>! 2.247 
>! 1 
II 214 
I 63 
j 633 

>! 2 

i 16 

] 269 
11 

12İ 29 
2î 
31 

3.443 
17 
47 

13 
I 12 

3.529 
10 

i 13 
131 4 
2 

36 
62 
62 
68 
4 

12 
6 

55 
65 

116 
14 
29 

172 
47 

827 
167 
26 

1.959 
58 

116 
19.685 

37 
519 
1B1 
158 
35 

22.941 

| 1 

I 15 

1 3S 

! 56 
69 

1 ° 9 
29 

i 268 
1 132 

144 
' 13 

8 
564 
95 

1.464 
155 
24 

5.440 
65 
65 

35.664 
39 

2.058 
2.076 

333 
17 

46.137 

FİRMA 
SAYISI 

37 
2.375 

8 
194 
50 

534 
11İ 
18 

629 
54 
12 
32' 
28i 

3.982 
18i 
44J 
18' 
5 

36' 
67| 
67! 

26, 
4 

121 

7j 
44i 
68i 

1361 
11: 
30j 

158 
50 

801 
179 
29j 

2.216! 
60; 

99İ 
21.693 

37 
594J 
215 
1701 
311 

25.323, 
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(8015-5) . 

İhracat Stratejik Planı (2004-2006) , sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat 
yapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Çalışmalar, 2 0 çalışma grubu, 6 0 0 ' ü aşkın 
kamu/özel sektör temsilcisinin katılımıyla sürdürülmektedir. İhracatımızı artırmak 
için, 

> Uluslararası yükümlülüklerimize aykırı olmayacak şekilde; Ar-Ge desteği, 
çevre maliyetlerinin desteklenmesi, pazar araştırması desteği, eğitim 
yardımı, istihdam yardımı, yurt dışında ofis/mağaza açma, işletme ve 
marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ihracatta devlet yardımları 
sağlarım aktadır. 

> Ticaret heyetleri ve alım heyetleri düzenlenmektedir. 

> Uluslararası fuarlara milli düzeyde katılım sağlanmaktadır. 

> Uluslararası marka oluşturulması amacıyla başlayan Turquality Projesi 
kapsamında Moskova, Nevv York ve Paris'te etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. 

> Dünya fiyatlarında hammadde ve ara malı temini için Dahilde İşleme 
Rejimi uygulanmaya devam etmektedir. 

> Eximbank TL kredi faiz oranlarında, 2005 yılının başından bugüne kadar 
toplam 6 puana varan indirimler yapılmıştır. Bugün itibarıyla; kısa vadeli 
TL ihracat kredilerine uygulanan faiz oranı yüzde 10-14 aralığındadır. 

> Sınır Ticaret Merkezleri (STM) hakkında çıkan Bakanlar Kurulu Kararına 
istinaden İran sınırında 3 adet STM (Ağrı-Sarısu, Hakkari-Esendere v e 
Van-Kapıköy) açılmıştır. 

> ihracatçılarımızın daha hızlı ve kolay iş lem yapabilmesini sağlamak 
amacıyla, Ağustos ayında Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi 
uygulamaya başlanmıştır. 

> Bölgesel ticaret v e iki yanlı ticari faaliyetlerin artırılması amacıyla; 

- AB'nin tercihli rej inil erinin üstlenilmesi yönündeki çalışmalar hızla devam 
etmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Filistin ile Serbest 
Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştır. 

- Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

- Ticaret v e Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları gerçekleştirilmektedir. 

- Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi çerçevesinde, bu ülkelere yönelik ihracatımız 
yüksek oranlı artışına devam etmektedir. B u ülkelerin ihracatımız içindeki payı Ocak-
Ağustos döneminde 3,3 puan artarak yüzde 31,8'e yükselmiştir. 

- Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi neticesinde, Afrika'ya 
yönelik ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı da, 2004 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 0,5 puan artarak yüzde 5,2'ye yükselmiştir. 
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37.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, komşu ülkelerle yapılan dış ticarete, Çin ile 

yapılan dış ticarete, 
- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, tekstil ithalatına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/8018, 8019, 8020) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

j ' 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkelere yaptığı son 10 yıllık ihracat 
miktarı miktar ve değer bazında ne olmuştur? 

2- Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkelerden yaptığı son 10 yıllık ithalat 
miktarı, miktar ve değer bazında ne olmuştur? 

3- 58 ve 59. Hükümet döneminde komşu ülkeler ile olan dış ticaretimizin 
arttırılmasına yönelik ne gibi çalışmalar ve düzenlemeler yapılmıştır. 

4 - 5 8 ve 59. Hükümet döneminde komşu ülkelerden yapılan'-kaçak ürün 
girişlerinin önlenmesine yönelik ne gibi çalışmalar ve düzenlemeler 
yapılmıştır. 

5- Komşu ülkelerden yapılan kaçak girişlerden dolayı ülkemizin yıllık 
vergi geliri kaybı miktarı yaklaşık olarak ne kadardır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

<: - . İLK&. 
Ümmet KANDOĞAN 

DYP Denizli Milletvekili 

1-2005 yılının ilk 6 ayında Çin'den ne kadar ithalat yapılmıştır? Aynı 
sürede, bu ülkeye yapılan ihracat miktarı nedir? 

2 - Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalat rakamları hasıl bir 
seyir izlemiştir? 

3 - Piyasalara kaçak olarak giriş yapan Çin malı var mıdır? Varsa, toplam 
mali değerinin ne kadar olduğu tahmin edilmektedir? 

4 - Çin'den, Türkiye'ye kaçak mal girişlerini önlemek için hangi tedbirler 
alınmıştır? Bu tedbirler yetersiz olduğuna göre, yeni ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

Son 5 yılda (2001 'den 2005'in ilk 7 ayını kapsayacak şekilde) ülkemizde gerçekleştirilmiş 
olan hammadde, yan mamul ve mamul tekstil ithalatı hangi rakamlarda gerçekleşmiştir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.DTM.0.08.02.01/ 
01.11.05 5 0 1 9 7 

Konu : Soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 7 Ekim 2005 tarihli ve 13882 sayılı yazınız. 

Denizli milletvekili Sn Ümmet Kandoğan, Bursa milletvekili Sn Kemal Demirel ve Adana 
milletvekili Sn Atilla Başoğlu tarafindan cevaplanması talebiyle İlgi'de belirtilen yazınızla 
iletilen soruların cevaplan ile ilgili tablo ve raporlar ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EK: 
Cevap metni 
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EK 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SN. ÜMMET KANDOGAN'A AİT SORU 
ÖNERGELERİ 

(8018-1,2). 

KOMŞU ÜLKELERE İHRACAT 
(Milyon $) 

YUNANİSTAN 
ROMANYA 
BULGARİSTAN 
UKRAYNA 
MOLDOVYA 
RUSYA FEDERASYONU 
GÜRCİSTAN 
AZERBAYCAN-NAHÇ. 
SURİYE 
IRAK 
IRAN 
TOPLAM 

1995 
210 
302 
183 
199 

7 
1.238 

68 
161 
272 
123 
268 

3.032 

1996 
236 
314 
157 
268 
14 

1.512 
110 
240 
308 
188 
298 

3.644 

1997 
298 
359 
176 
337 
21 

2.056 
174 
320 
269 
54 

307 
4.371 

1998 
370 
468 
213 
274 
28 

1.348 
164 
327 
309 

0 
195 

3.697 

1999 
407 
268 
234 
226 
21 

589 
114 
248 
232 

0 
158 

2.496 

2000 
438 
326 
253 
258 
26 

644 
132 
230 
184 

0 
236 

2.727 

2001 
476 
392 
299 
289 
28 

924 
144 
225 
281 

0 
361 

3.420 

2002 
590 
566 
380 
313 
40 

1.172 
103 
231 
267 

0 
334 

3.998 

2003 
920 
873 
622 
445 
47 

1.368 
155 
315 
411 
829 
534 

6.519 

2004 
1.171 
1.235 

894 
576 
66 

1.859 
200 
404 
395 

1.821 
813 

9.434 

KOMŞU ÜLKELERDEN İTHALAT 
(Milyon $) 

YUNANİSTAN 
ROMANYA 
BULGARİSTAN 
UKRAYNA 
MOLDOVYA 
RUSYA FEDERASYONU 
GÜRCİSTAN 
AZERBAYCAN-NAHÇ. 
SURİYE 
IRAK 
İRAN 
TOPLAM 

1995 
201 
368 
402 
856 
16 

2.082 
50 
22 

258 
0 

689 
4.944 

1996 
285 
441 
363 
762 
14 

1.921 
32 
39 

311 
32 

806 
5.008 

1997 
431 
394 
409 
918 
15 

2.174 
66 
58 

456 
76 

646 
5.644 

1998 
320 
345 
367 
989 
12 

2.155 
91 
50 

308 
0 

433 
5.070 

1999 
268 
401 
296 
774 

11 
2.374 

93 
44 

307 
0 

636 
5.223 

2000 
431 
674 
465 
982 

7 
3.887 

155 
96 

545 
0 

816 
8.057 

2001 
266 
481 
394 
758 

3 
3.436 

127 
78 

463 
0 

840 
6.845 

2002 
312 
662 
508 
991 

5 
3.892 

138 
65 

506 
0 

921 
8.00J) 

2003 
428 
956 
689 

1.332 
11 

5.451 
274 
123 
413 
113 

1.861 
11.650 

2004 
594 

1.700 
959 

2.509 
27 

9.033 
307 
136 
358 
468 

1.962 
18.053 

KOMŞU ÜLKELERLE DİŞ TİCARET DENGESİ 
(Milyon $) 

YUNANİSTAN 
ROMANYA 
BULGARİSTAN 
UKRAYNA 
MOLDOVYA 
RUSYA FEDERASYONU 
GÜRCİSTAN 
AZERBAYCAN-NAHÇ. 
SURİYE 
IRAK 
İRAN 
TOPLAM 

1995 
9 

-66 
-219 
-658 

-8 
-844 

18 
140 
14 

123 
-421 

-1.912 

1996 
-48 

-127 
-206 
-494 

0 
-410 

78 
201 

-4 
156 

-509 
-1.363 

1997 
-133 
-35 

-233 
-581 

6 
-118 
108 
261 

-188 
-22 

-339 
-1.273 

1998 
50 

124 
-154 
-714 

16 
-607 

73 
277 

1 
0 

-238 
-1.373 

1999 
119 

-133 
-62 

-548 
10 

-1.785 
21 

204 
-75 

0 
-478 

-2.727 

2000 
7 

-348 
-212 
-723 

19 
-3.243 

-24 
135 

-361 
0 

-580 
-5.330 

2001 
210 
-89 
-94 

-468 
25 

-2.512 
17 

147 
-182 

0 
-479 

-3.426 

2002 
278 
-95 

-128 
-678 

35 
-2.720 

-35 
167 

-239 
0 

-587 
-4.002 

2003 
493 
-83 
-68 

-887 
36 

-4.084 
-119 
193 

-3 
716 

-1.327 
-5.131 

2004 
576 

•464 
-65 

-1.934 
39 

-7.174 
-107 
268 
37 

1.353 
-1.149 
-8.619 
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(8018-3 ) . 
T ü r k i y e ' n i n ihracat pol i t ikalar ının o luş turu lduğu k u r u m ola rak Dış Ticare t 

Müsteşar l ığ ı 'n ın , ihracat ımızın sürdürülebi l i r bir artışı yaka l amas ı ve ihraç ürünleri 
profi l imizin k a t m a değer i yüksek , dünya t icaret inde yükse l i ş te o lan sektör ler i de 
içerecek bir y a p ı y a kavuş tu ru lmas ı hedefleri çe rçeves inde , 58 ve 59 . H ü k ü m e t l e r 
taraf ından y ü r ü t ü l e n "Aci l E y l e m Planı" ile " ihraca t iç in Stratej ik P l a n l a m a 
Haz ı r l anmas ı " görev i D ı ş Ticaret Müs teşa r l ığ ı 'na veri lmişt ir . 

B u doğru l tuda , ih raca t ımıza yeni bir v i z y o n kazandı r ı lmas ı , ihracatç ı la r ımıza 
ö n ü m ü z d e k i d ö n e m e i l işkin bir yo l haritası o luş turu lması , ih raca ta yeni b i r i v m e 
kazandı r ı lmas ı , d ü n y a t rendler ine uygun bir ihracat yap ı s ına u laş ı lması , kal ıc ı v e 
sürdürülebi l i r ihracat artışını sağlayacak y e n i b i r aç ı l ım gerçekleş t i r i lmes i 
amaç la r ıy la ih raca t ın sorunlar ını birebir y a ş a y a n özel sek törün e tk in ka t ı l ımı v e 
des teğiy le , hede fe dönük proje p lan laması tekniği kul lanı larak "İhracat Strate j ik 
P l a n ı ( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 ) " hazır lanmışt ı r . 

İh raca t Stratej ik Planı bünyes indek i faaliyet v e projeler , bölgese l a n l a m d a 
y o ğ u n l a ş m a y ı e n g e l l e m e k amacıy la , bir t a k ı m strateji ler çe rçeves inde u y g u l a m a y a 
konu lmak tad ı r . B u çe rçevede , h e d e f pazar stratejileri o lan , 

• 2 0 0 0 y ı l ında u y g u l a m a y a baş lanan " K o m ş u v e Ç e v r e Ülke le r le T ica r i ve 
E k o n o m i k İ l işki lerin Gel iş t i r i lmesi Stratejisi", 

• 2 0 0 3 y ı l ından bu yana uygu lanan "Afr ika Ülkeler i ile E k o n o m i k v e Ticar i 
İ l işki ler i Ge l i ş t i rme Stra te j is i" 

• 2 0 0 5 y ı l ı nda u y g u l a m a y a koyu lan "Asya-Pas i f ik Ülkeler i ile E k o n o m i k v e 
Ticar i İ l işkileri Gel i ş t i rme Stratej is i" v e 

• 2 0 0 6 yılı baş ından i t ibaren u y g u l a m a y a k o n u l m a k üze re hazır l ık lar ı 
sü rdü rü l en " A m e r i k a Ülkeler i ile E k o n o m i k ve Ticari İl işkileri Ge l i ş t i rme 
Stra te j is i" 

e ş g ü d ü m ü n d e stratej inin hedefe yönel ik faaliyet v e proje ler ü re tmes i 
sağ lanmaktad ı r . 

2 0 0 0 y ı l ı nda o luş turulan k o m ş u ve çevre ülkeler stratejisi k a p s a m ı n a Tü rk iye 
ile or tak s ın ı ra s ah ip ü lke ler ile o r tak bir s ınıra sah ip o l m a m a k l a bir l ikte , g e r e k coğrafi 
ge rekse kül türel v e tar ihsel yakınl ığı bu lunan v e bel i r l i b i r nüfus v e e k o n o m i k 
potans iyel i o lan ü lke le r al ınmıştır . 

Söz k o n u s u ülkeler ; Yunanis tan , R o m a n y a , Bulgar i s tan , U k r a y n a , R u s y a 
Fede ra syonu , Gürc i s tan , Aze rbaycan-Nahc ivan , Ermen i s t an , Sur iye , İ ran , Irak, 
K K T C , M o l d a v y a , Kazakis tan , Türkmeni s t an , Özbek i s tan , Tac ik is tan , Kırg ız is tan , 
M a k e d o n y a , Arnavu t luk , Mısır , Lübnan , İsrai l , Ü r d ü n v e Suud i Arab i s t an ' d ı r . 

T o p l a m i thal ta lebi 300 mi lyar dolar o l an b u paza ra Türk iye 'n in ihracat ı 20O0 
y ı l ında 5,5 m i l y a r do la r iken, u y g u l a n a n b u stratej inin s o n u c u n d a söz k o n u s u 
ü lke le r in ih raca t ımız içindeki payı be l i rg in bir artış gös te rmiş ve 2 0 0 1 y ı l ında 6,8 
mi lya r dolar ın üze r ine ç ıkarak top lam ihracat ın y ü z d e 22 's ini o luş tu rmuş tur . 2 0 0 2 
y ı l ında ise 7,2 mi lya r dolar i le toplam ihraca t ımız ın y ü z d e 20,2 's in i o luş tu rmuş tur . 
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Komşu ve çevre ülkeler stratejisi 2003 yılında genişletilerek, söz konusu 
strateji kapsamına; Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti, 
Somali, Gazzc, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, 
Afganistan, Pakistan ve Beyaz Rusya eklenmiştir. 

Bahse konu 47 ülkeye ihracatımız 2003 yılında 13,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş ve toplam ihracatımızın yüzde 28'ini oluşturmuştur. 

2004 yılında ise söz konusu ülkelere ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 40 
oranında artış göstererek 18,4 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam 2004 yılında 
Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 29'unu oluşturmaktadır. 

Ticaret heyeti programlarında komşu ve çevre ülkelere öncelik verilmiş ve 
2004 yılı ile 2005 yılının ilk yarısında Ukrayna, Yunanistan, Rusya Federasyonu, 
Libya, Bulgaristan, Gürcistan ve Suudi Arabistan'a ticaret heyeti programları 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Irak, Kazakistan, Moldavya, 
Arnavutluk, KKTC, Lübnan, Makedonya, Mısır, Romanya, Rusya Federasyonu, 
Suudi Arabistan, Suriye, Ukrayna, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Etiyopya, Libya, Pakistan, 
Bahreyn, Yemen, Gürcistan, Fas, Beyaz Rusya ve Yunanistan'da düzenlenen bir ve 
bazen birden fazla fuara katılım desteklenmektedir. 2005 yılında milli düzeyde 
katılım sağlanan ve sağlanacak 164 fuarın 82 adedi, yani tam olarak %50'si komşu ve 
çevre ülkelerdedir. 

Stratejinin yürürlüğe konulmasından sonra Filistin, Suriye, Fas ve Tunus ile 
Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalanmış, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile 
STA Anlaşmasının tamamlanması yönünde bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. 

Mısır, Cezayir ve Ürdün ile STA imzalanmasına yönelik müzakereler devam 
etmektedir. 

Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar komşu ve çevre ülkelerde 60,6 
milyar dolar düzeyinde proje üstlenmişlerdir. 2003 yılında söz konusu bölgede 
üstlenilen proje tutarı yaklaşık 3,1 milyar düzeyinde gerçekleşirken, 2004 yılında 
komşu ve çevre ülkelerde üstlenilen proje tutan yaklaşık 5 milyar dolara yükselmiştir. 

Bu çerçevede, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulamaya başlanan 
"Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" 
çerçevesinde ticari ilişkilerimizin yanı sıra, müteahhitlik sektörümüzde de önemli 
başarılar yakalandığı görülmektedir. 

Görüldüğü üzere, ortaya koyulan projeler ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmiş 
faaliyetler vasıtasıyla, ihracatımızın en temel sorunlarından biri olarak görülen 
bölgesel bağımlılığın aşılması için ihracatçımıza yeni pazarlara açılma vizyonunu 
aşılamaktayız. Dış Ticaret Müsteşarlığı, tüm faaliyet ve projelerini hedef pazar 
anlayışı içinde yürüterek ihracatçılarımızı otonom bir şekilde dünya ticaretinin 
kaymakta olduğu ve ülkemizin jeopolitik konumu da göz önüne alınarak belirlenen bu 
pazarlara yönlendirmektedir. 
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ihraca tç ı Birl ikleri kayı t r akamlar ına göre 2 0 0 5 yılı ilk 9 ay ında da 
T ü r k i y e ' n i n gene l ihracat ında yak laş ık % 1 7 , 4 ' l ü k bir art ış kaydedi l i rken K o m ş u ve 
Ç e v r e Ü lke l e r Stratejisi kapsamındak i ü lkelere yönel ik ih raca t ımızda % 3 1 ' l i k bir art ış 
kaydedi lmiş t i r . S ö z konusu ülkelere yönel ik ihracat ımız 2 0 0 4 yı l ının Ocak-Bylü l 
d ö n e m i n d e 13,6 mi lyar dolar iken, 2005 yıl ının aynı d ö n e m i n d e % 31 o ran ında bir 
ar t ış la 17,8 m i l y a r do la ra yükselmişt i r . 

Bulgaris tan 

-Hamzabey l i - L e s o v o Sınır kapısı 19.06.2005 ta r ih inde açı ldı . 

-Kap ıku lc -Kap tan A n d r e v e o sınır kapıs ında T I R Karne le r ine i l işkin bilgi 
değiş imi k o n u s u n d a veri değiş imi şekli ile ilgili ça l ı şmalar d e v a m e tmekted i r . 

İ g e n e a d a - R e z o v o m e v s i m l i k sınır kapıs ın ın aç ı lmas ına i l işkin ça l ı şmala r 
d e v a m e tmektedi r . 

- 15 .06 .2005 tar ih inde Kapıku le sınır kap ıs ında üs t düzey g ü m r ü k yetkil i leri 
toplant ıs ı yapı lmış t ı r . Top lan t ıda sınır geçiş ler inin ko lay laş t ı r ı lmas ına i l işkin karar lar 
a l ındı . 

- Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u l u n u n Kap ıku le Sınır Kap ı s ı için 0 2 .1 2 .2 0 0 4 tarihli , 
2O04/T-34 sayıl ı , D e r e k ö y Sınır Kap ı s ı için 07 .03 .2003 tarihli 2 0 0 3 / T - 4 sayıl ı karar lar 
i le Yap- İ ş l e t -Devre t k a p s a m ı n d a yen iden yapı landır ı lması için Müs te şa r l ı ğ ımız yetki l i 
k ı l ınmış , ça l ı şmala r d e v a m e tmektedi r . 

Sur iye 
-15-16 N i s a n 2 0 0 3 (Gaz ian tep) , 19-20 N i san 2O04 (Lazk iye ) , 2 6 - 2 7 N i s a n 

2 0 0 5 (Şanl ıurfa) t a r ih le r inde 2., 3 . ve 4 . G ü m r ü k Yetki l i ler i toplant ı lar ı yapı lmış t ı r . 
Sınır kapı lar ın ın sorunla r ı ve çözümle r ine i l işkin kararlar a l ınmışt ı r . 

İrak 

-04 .04 .2003 tar ih 2 0 0 3 / T - 1 6 sayılı ka ra i le Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u l u ' n c a 
H a b u r s ınır kap ıs ın ın Yap- İş le t -Devre t mode l i ile yap ı lmas ı Müs t e şa r l ı ğ ımız yetki l i 
k ı l ınmış , H u k u k Müşavir l iğirr ı iz taraf ından çal ışmalar yürü tü lmekted i r . 

-04.O5.2004 tarihli 2 0 0 4 / 7 2 7 6 sayılı Bakan la r Kuru lu Karar ı i le H a b u r 
G ü m r ü k M u h a f a z a B a ş m ü d ü r ü l ğ ü ' n e bağlı Al i R ıza Efendi G ü m r ü k M ü d ü r l ü ğ ü 
O v a k ö y m e v k i i n d e ku ru lmuş . A n c a k , karşı tarafta h e n ü z g ü m r ü k bu lunmamak tad ı r . 

I ran 
-Türk iye - t r an K E K 18. D ö n e m toplant ıs ı 26 -29 T e m m u z 2 0 0 4 ta r ih le r inde 

T a h r a n ' d a yapı lmış t ı r . Top lan t ıda Gürbu lak-Bazargan , Esende re -Se ro , R a z i - K a p ı k ö y 
sınır kap ı la r ındak i persone l sayıs ın ın art t ır ı lması karar ı a l ınmışt ı r . Ka ra r hakk ında 
gerekl i tedbir ler a l ınmışt ı r . 

- G ü r b u l a k sınır kap ı s ında ça l ı şma saatleri 2 4 saate çıkarı lmışt ı r . 

Gürc i s t an 
Sarp s ını r kapıs ın ın Gürcü tarafının Haz i ran 2 0 0 4 i t ibar iyle "yeş i l h a t " 

u y g u l a m a s ı n a geçi lmiş t i r . 
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İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve kaçakçılıkla mücadelede 
yeni yöntemler geliştirilmesi amacıyla Sınır Ticaret Merkezi (STM) kurulmasına 
yönelik görüşmeler devam etmektedir. 

Ülkemizle Gürcistan arasında imzalanması planlanan Hava Ulaştırma 
Anlaşması ile ilgili olarak Gürcistan tarafının önerdiği Taslak Anlaşma'nın Gümrük 
Vergileri başlıklı kısmı Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur. 

Sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması için, karşılıklı olarak gümrüklerin 
modernizasyonu ve çalışma saatlerinin uyumlaştırılması konularında görüşmeler 
yapılmaya devam etmektedir. 

(8018-4). 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun günümüz 
koşullarının getirdiği yenilikleri karşılamadığı düşüncesinden hareketle hazırlanan 
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 19.07.2003 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun 3 üncü maddesinde kaçakçılık fiilleri hükme bağlanmış olup, komşu 
ülkelerden kaçak eşya girişinin önlenmesini teminen, herhangi bir eşyayı belirlenen 
gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek, 
herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın Türkiye'ye ithal veya buna 
teşebbüs etmek gibi fiiller kaçakçılık olarak düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunda 
kaçakçılık fiillerinin yanı sıra bu fiillerin varlığı halinde uygulanacak cezalar, kaçak 
eşya ile kaçak eşya naklinde kullanılan taşıma araçlarına el konulması ve tasfiyesi 
usulü gibi konular düzenleme altına alınmıştır. Kanunda bir kaç suç dışında hürriyeti 
bağlayıcı cezaya yer verilmemiş olmakla birlikte 'eşyanın gümrüklenmiş değerinin 

/ 
yirmi katı' gibi oldukça yüklü para cezalan hüküm altına alınmıştır. 

4926 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi ile Mülkî amirler, gümrük ve gümrük 
muhafaza amir ve memurları, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 
bağlı personel Kanunun suç saydığı fiilleri önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü 
kılınmış olup, söz konusu şahıslar kaçakçılık olayını öğrendikleri veya haber aldıkları 
veya rastladıkları andan itibaren bu Kanunun kendilerine yüklediği görevleri hemen 
yerine getirmeye mecbur tutulmuşlardır. Bu bağlamda ülkemize kaçak yollardan eşya 
girişinin önlenmesi amacıyla Gümrük Müsteşarlığı tarafından Kanunla 
görevlendirilen diğer mücadeleci kuruluşlarla işbirliği içerisinde her türlü tedbir 
alınmaktadır. 

Mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesinde zikredilen ticaret politikası 
önlemleri çerçevesinde uygulanmakta olan tedbirlere ilişkin hazırlanan bilgi notları 
aşağıda sunulmaktadır. 
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T.C. BAŞBAKANLIK DİŞ TİCARET M ÖSTEŞARLIĞI 
İTHALAT GENEL MÜD. DAMPİNG VE SÜBVANSİYON ARAŞTIRMA DAİRESİ 

DAMPİNGE KARŞI VERGİ ŞEKLİNDE KESİN ÖNLEM UYGULANAN MADDELER 70 Adet 

G.T.İ.P. 

5J03.20.0O.0O.00 

5402.43 

7307.19 

5402.33 

73U.14.91.00.O0 
55.13 
55.14 
5515 
55.16 
7207.11.14.00.13 
7207.11.16.00.13 
7207.20.15.00.13 
7207.11.14.00.14 
7207.11.16.00.14 
7207.20.15.00.14 
9105.21.00.00.00 

5407.... 

9613.20.90.00.00 

9613.10.00.00.00 

9613.20.10.00.00 

9613.90.00,00.11"» 
6301.40 
630190 
6001.10.00.00.11 
6001.92 

SS06.32.90.00.00 

9609.10 

3904.10 

4011.50.00.00.00 

4013.20.00.00.00 

MADDE İSMİ 

POLYESTER ELYAF 

POLYESTERLERDEN DÜZ İPLİKLER 

BORU BAĞLANTI PARÇALARI 

POLYESTERLERDEN 
TEKSTÜRİZE İPLİKLER 

MATKAP UÇLU VİDALAR 
SENTETİK vtyı SUNl 
DEVAMSIZ LİFLERDEN 
DOKUNMUŞ MENSUCAT 

HADDELENMİŞ KÜTÜKLER 

SÜREKLİ DÖKÜM SURETİYLE 
ELDE EDİLMİŞ KÜTÜKLER 

PİLLİ. AKÜMÜLATÖRLÜ DUVAR SAATLERİ 

SENTETİK FİLAMENTTEN 
MENSUCAT (YALNIZ GİYİM İÇİN 
KULLANILANLAR) 

DOLDURULABÎLEN GAZLI 
CEP ÇAKMAĞI 
DOLDURULAMAYAN GAZLI 
CEP ÇAKMAĞI 
DOLDURULABÎLEN MANYETOLU 
GAZLI CEP ÇAKMAĞI 
ÇAKMAK AKSAM VE PARÇALARI 
AKKİLtK MİNK BATTANİYE 

, YALNIZ TEKRR EDEN PANO BASKI YAPILMIŞ VE SÖZ 
KONUSU PANO BASKIDAN KESİLEREK BATTANİYE 

CIRT BANT 

GRAFİTLt KURŞUN KALEMLER VE 
KURSUN BOYA KALEMLERİ 

POLİVINİLKLORÜR 

* 

9İSİKLET DIŞ LASTİKLERİ 

JİSİKLET İÇ LASTİKLERİ | 

ÜLKE 

GÜNEY KORE 
ENDONEZYA 
HİNDİSTAN 
ÇİNTAYVANI 
TAYLAND 
BEYAZ RUSY A t a ) 
GÜNEY KORE 
BREZİLYA 
CİN HALK CUM. 
HİNDİSTAN 
ÇİNTAYVANI 
GÜNEY KORE 
CİN TAYVANI 

ÇİN HALK CUM, 

/ 
RUSYA FED.(ngg) 
UKRAYNA(ngg) 
MOLDOVA(ngg) 

CİN HALK CUM. 
ÇİN HALK CUM. 
ÇİNTAYVANI 
GKORE 
MALEZYA 
TAYLAND 

ÇİN HALK CUM.(»gg) 

ÇİN HALK CUM 

ÇİN HALK CUM 

ÇİN HALK CUM. 
ÇİNTAYVANI 

ÇİN HALK CUM. 

ALMANYA 
ABD 
BELÇİKA 
FİNLANDİYA 
HOLLANDA 
SRAİL 
TALYA 
MACARİSTAN 
lOMANYA 
YUNANİSTAN 
;İN HALK CUM. 
1İNDİSTAN 
TAYLAND 
/İETNAM 
;İN TAYVANI | 

TEBLİĞ NO 

2000/2 
2000/2 

2003/14 
2003/14 
2003/14 
2004/23 

99/7 

2000/3 

2000/7 
2000/7 

2000/10 

2001/2 

2001/3 

2001/5 

2002/2 

2004/25 

2002/4 

2002/14 

2004/14 

2002/15 

2003/1 

2003/2 

2003/6 

2004/22 

KESİN ÖNLEM 
RESMİ GAZETE 

TARİH VE NO.SII 
13.03.2000-23992 
13.03.2000-23992 
29.07.2003-25183 
29.07.2003-25183 
29.07.2003-25183 
20.11.2004-25646 

30.1)1999-23892» 

27.04.2000-24032 

27.06.2000-24092 
28.06.2000-24093 

10.11.2000-24226 

15.02.2001-24319 

17,10.2001.24556 

07.11.2001-24576 

13.022002-24670 

• 
20.11.2004-25646 

08.05 2002-24749 

08.12.2002-24957 

21.07.2004-25529 

13.12.2002-24962 

14.01.2003-24993 

06.022003-25016 

30.04 2OO3-25094 

27.092004-25596 

DAMPİNGE KARŞI 
VERGİ 

ORANI/MİKTARI 
%II,9-y.24,6 
«/.6,2-%37,4 
%16,5-y.23,9 
%6,4-%20,l 

%15,8-%22,0 
15% 

y.0-%212 
V.S0 
%9S 

%6,8-H20,3 
S9,9-%28,6 

«33.7 
%55 

%87 

7$/TON 
4$/TON 
7J/TON 

2.10 S/ADET 
70.44% 

%13,9I-V.30,84 
y.3.51-%40 

•/İ3,23-%15,93 
548.67-S30.93 
0,05 $ /ADET 

0,05 J/ADET 

0,05 I/ADET 

0.03 J/ADET 

4 S/KG 

3,86 J/KO 
1.83 J/KG 

3,16 J/144 ADET 

25S/TON-45J/TON 
45S/TON 

25$n-ON-45$n,ON 
4SJ/TON 

ıjı
|ı 

%33-%50 •• 
K20-K64 •• 

'/HOO-%100" 
30%-44% •• 
30*4-44% •• 
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4011.40 

4OI3.90.00.00.il'" 

8301.40.11.00.00 
8301.40.19.00.00 

8301.60.00.00.00 

2905.42.00.00.00 
7010.20.00.00.00 
7315.81 
7315.82 

4007.00 

8302.10.90.00.00 

8302.50.00.00.00 

83O2.42.9O.0O.0O 

9608.10.10.10.00 
9608.40.00.10.00 
8715.00.10.00.00 
8715.00.90.00.00 

5605.00 

7312.10.82.00.00 
7312.10.84.00.00 
7312.10.86.00.00 
7312.10.88.00.00 
7312.10.99.00.00 

S903JO.10.I0.00 

5903.20.10.90.00 

5903.20.90.10.00 

5903.20.90.90,00 

g207.5a60.0a00 
8207.70.31.00.19 
9607.11 
9607.19 
8528.12.20,52,54,56, 
58,62,66 

8528.90.72 8528.90.81 

4011.... 

7315.20.00.00.00 

MOTOSİKLET DİŞ LASTİKLERİ 

MOTOSİKLET İÇ LASTİKLERİ 

TOPUZLUKAPI KİLİDİ 
(ELEKTROMEKANÖC OLANLAR HARİÇ) 
DİĞER KAPI KİLİTLERİ (ELEKTROMEKANİK OLANLAR 
HARİÇ) 
YALNIZ KAPI KİLİTLERİ İÇİN SİLİNDİR-BARELLER İLE 
KİLİT KASASI 

PENTAERTlRtrOL 
CAM KAPAK 
GEMİ ZİNCİRİ 

VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN İPLİK VE İPLER 

DİĞER MENTEŞELER 
SABİT ASKILIKLAR, ŞAPKA ASKILARI 
DİRSEKLERtBENZERİ EŞYA 

DİĞER MOBİLYALAR İÇİN DİĞER ADİ METALLERDEN 
DONANIM. TERTİBAT VE BENZERİ EŞYA 

PLASTİKTEN MÜREKKEPLİ BİLYAU KALEMLER 
PLASTİKTEN DOLMA KURŞUN KALEMLER 

ÇOCUK ARABALARI, PUSETLER 
YALNIZ ŞASİLER 

DOKUMAYA aVERİŞİLİ İPLİKLERDEN METALİZE 
İPLİKLER (GİPE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN) 

HALAT ve KABLOLAR (KAPALI HALATLAR DAHİL) 

MENSUCAT, POLİÜRETANLA EMDİRİLMİŞ - DERİ 
TAKLİDİ 
MENSUCAT, POLİÜRETANLA EMDİRİLMİŞ • DİĞERLERİ 

MENSUCAT, POLİÜRETANLA SIVANMIŞ. KAPLANMIŞ 
VEYALAMİNEEDİLMİŞ-DERİTAKLİDl 
MENSUCAT, POLİÜRETANLA SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ 
VEYA LAMİNE EDİLMİŞ - DİĞERLERİ 
MATKAP UÇLARI 
PARMAK FREZELER 

KAYARAK İSLEYEN FERMUARLAR 

RESİM TÜPLÜRENKLİ TELEVİZYON ADCILARI 

RESİM TÜPLÜ RENKLİ TV ÜRETİMİNDE KULLANILAN 
ANA BASKI DEVRE 
KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER (OTOMOBİL, 
HAFİF TİCARİ ARAÇ, A Ğ » VASITA, ZİRAİ ARAÇ, İŞ 
MAKİNELERİ DIS LASTİKLERİ) 
PATİNAJ ZİNCİRLERİ 

SRİ LANKA 
ÇİN HALKÇIM 
TAYLAND 
VİETNAM 

Ç&ITAYVANJ 

ÇİN HALKÇIM 

UKRAYNA 
CİNHALKCUM. 
CİN HALK O M 

ÇİN HALK O M 

MALEZYA 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM 

CİNHALKCUM. 
ÇİNTAYVAR 
GÜNEY KORE 
HİNDİSTAN 

CİNHALKCUM. 

RUSYA FEDERASYONU 

(^AUCaJMHURİYETİ 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM. 

CİNHALKCUM. 

2003/7 

2004/21 

2003/16 

200*19 
2005/14 
2003/22 

200323 

2004/1 

2004/3 

2004/4 

2004/15 

2004/19 

2004/24 

2005/2 

2005/3 

2005/7 

2005/16 

2005/18 

2005/19 

30.042003-2S094 

27 09.2004.25596 

31.07.2003-25185 

04.092003-25219 
01/J7/2005-25M2 
20.12.2003-25322 

20.122003-25322 

29.012004-25361 

07.02.2004-25366 

02.03.2004-25390 

01.082004-25540 

24.09.2004-25593 

01.122004-25657 

054)2-2005-25718 

04/02/2005-25717 

12/03/2005-25753 

28/07/2005-25889 

20.08.05-25912 

20.08.05-25912 

50^44% •• 
%37-%100 *• 
y.68-y.ıoo •» 
2 9 % - 4 9 V ' 

6%-21%«* 

1,6 S/ADET 

1,77 Î/ADET 

0,74 J/ADET 

693 S/TON 
270 S/KG 
0.91S/KG 
331 S/TON 
403 OTON 

%ll,6-%16.9 

L39S/KG 

139 S/KG 

0,508 S/KG 

0,066 S/ADET 
0.040 S/ADET 

8 Î/ADET 
5 S/ADET 

2 2 S/KG 

İS/KG 

0,5 S/KG 

İS/KG 

İVKG 

2 2 S/KG 

2,2 S/KG 

6 J/KG 
10 S/KG 

3 S/KG 

50V. 

%60ve%87 

1500 S/TON 

•••: 2004 Gûnrtk Giri} Tarife Cetvelindttdelci «m b i t 

TEMİNAT SEKLİNDE GEÇİCİ ÖNLEM UYGULANAN MADDELER 

G.T.I.P. 

7408.11 

5(01 

MADDE İSMİ 

BAKIR FİLMAŞtN 

KADİFE KUMAŞ 

ÜLKE 

RUSYA 
CİNHALKCUM. 

2 

TEBLİĞ NO 

2005/11 

2005/15 

Adet 
GEÇİCİ ÖNLEM 
RESMİ GAZETE 

TARİHVENO.SU 
09/05/205-25810 

28/07/2005-25889 

DAMPİNGE KARSİ 
VERGİ 

ORANI/MİKTARI 
W. 
50% 
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DEVAM ETMEKTE OLAN DAMPİNG SORUŞTURMALARI 27 Adet 

c.T.tr. 

5402.43 

39O7.60.20.OO.00 

5801 
5503.20.00.00.00 

7307.19 

730719 

7408.11 

5402.33 

8415.10.90.00.00 

441212.99.00.00,4412. 

S501.20.90.00.0O 

MADDE İSMİ 

POLİESTERİ.ERDEN DÜZ İPLİKLER (nfiRS) 

PETRESİN-PETCİPS 

KADİFE KUMAŞ 
POLYESTER ELYAF (nj«s) 

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (nggs) 

BORU BAĞLANTI PARÇALARI 

BAKİR FİLMAŞİN 

POLYESTERLERDEN 
TEKSTÜRİZE İPLİKLER (nggs) 

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA 

LAMtNE PARKELER 

ELEKTRİK MOTORLARI 

ÜLKE 

GÜNEYKORE 
IltNDİSTAN 
TAYLAND 
ÇİN TAYVAN! 
GÜNEY KORE 
MALEZYA 
ENDONEZYA 
CİN HALK CUM. 

ÇİN HALK CUM. 
GÜNEY KOREJENDONEZYA 
BREZİLYA 

ÇİN HALK CUM 

BULGARİSTAN 

ENDONEZYA 

HİNDİSTAN 

TAYLAND 

SRBİSTAN-KARADAG 
RUSYA 
UKRAYNA 
HİNDİSTAN 
ÇtNTAYVANI 
GÜNEY KORE 

ÇİN HALK CUM. 

ÇHC, ENDONEZYA 

ÇHC 

Şu ana kadar acılan sorutturma adeti: 191 
Su ana kadar alınan kesin önlem adeti: 115 

TEBLİĞ NO 

2004/26 

2004/28 

2004/27 
2005/8 

2005/9 

2005/10 

2005/1 
2005/12 

2005/13 

2005/17 

2005/20 

2005/21 

SORUŞTURMANIN 
AÇUJMĞIK.G. 
TARİH VE NO. 
20.11.04-25646 

09.12.2004-25665 

10.12.2004-25666 
1O.03.2O05-257S1 

27.04.2005-25798 

27.04 2005.25798 

04.02.2005-25717 
09/05/2005-25810 

24/06/2005-25855 

28/07/2005-25889 

26/08/2005-2591» 

26/08/2005-25918 

(8018-5). 

Başta gümrük müsteşarlığı olmak üzere devletimizin tüm kurumlan 

kaçakçılığın önlenmesi için etkin bir şekilde çalışmaktadır. Tabiatı gereği komşu 

ülkelerden yapılan kaçak girİşierdeki vergi kaybı ile ilgili bir tahminde bulunmak 

mümkün değildir. 
(8019-1, 2). 

TÜRKİYE-ÇHC DIŞ TİCARETİ 
(MilyonS) 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
OCAK-AGUSTOS 

İhracat 
2004 2005 % Değ. 
81,7 21,7 -73,4 
56,9 36,8 -35,4 
21,1 40,2 90,7 
22.6 42,7 89,1 
24.7 77,5 214,5 
23.5 46,6 98,6 
23.6 37,4 58,6 
25.8 35,1 35,7 

279,8 337,9 20,8 

İthalat 
2004 2005 % Değ. 
283,7 317,8 12,0 
254,1 432,3 70,1 
320,1 529,8 65,5 
300,7 518,0 72,3 
372,4 585,3 57,1 
389,7 565,5 45,1 
378,0 539,4 42,7 
402,9 622,0 54,4 

2701,5 4110,1 52,1 
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(8019-3). 

Başta gümrük müsteşarlığı olmak üzere devletimizin tüm kurumları 

kaçakçılığın önlenmesi için etkin bir şekilde çalışmaktadır. Tabiatı gereği Çin 

kaynaklı kaçak giriş ile ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değildir. 

(8019-4). 

Gümrük Müsteşarlığınca zaman zaman gerek özel şahıslar gerekse kamu 
kurumları aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyetinden kaçak eşya girişi ile ilgili ihbar ve 
bilgiler intikal etmektedir. İhbarda yer alan bilgi, kaçak eşya girişinin önlenmesini 
teminen ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine iletilmektedir. İhbarın somut 
bilgi ve belgeye dayanması durumunda konu incelenmek ve soruşturulmak üzere 
denetim elemanlarına aktarılmaktadır. Diğer ülkelerden olduğu gibi Çin Halk 
Cumhuriyetinden de ülkemize kaçak yollardan eşya girişinin önlenmesi hususunda 
Müsteşarlığımızca her türlü tedbir alınmaktadır. 

ADANA MİLLETVEKİLİ SN. ATİLLA BAŞOĞLÜ'NA AİT 7/8020 SAYILI 
SORU ÖNERGESİ 

T e S T İ L ÜRÜN-B* İTHALATI (Mlyon Dolar) 

Tüketim Ürûnû Mtdöncteki Tekstil Ürünleri 

Ara ve Hammadde Niteliğindeki Tekstil Ürünleri 

TaksOde Hammadde Olarak Ktfantan Baskça Tanmsal ÛtikUer 

-Pamuk 

-ipek 

Yıllık 
2001 2002 2003 2004 

46 52 62 101 

1.687 2.553 3.087 3.694 

950 1.293 1.641 1.982 

9 9 11 21 

Ocak-Aöustoe 
2004 2005 

65 87 

2.380 2.590 

1350 1.460 

13 20 
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38.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara 'daki Roma Hamamına yönelik projeye ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ 'un cevabı (7/8041) 

29.8.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Kültür ve Turizm Bakanı 
tarafından çevjapiandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla^3 -*, '^-j_vl \ .«=>!»aA_ 
u 

Yı lmaz A T E Ş 
Ankara Milletvekili 

Ankara'nın Çankırı Caddesinde bulunan Roma Hamamı Anadolu 
medeniyetlerinin en önemli yapılarındandır. Sert rüzgarlardan, kar, 
yağmur ve güneş gibi dış etkilere karşı korumak amacıyla bir çalışma 
başlatılmıştı. Ancak şimdi basından öğrendiğimize göre projesi dahi 
hazırlanmamış. 

Bu bağlamda; 

1-Roma Hamamını dış etkilerden koruyacak çalışmanın projesinin 
dahi hazırlanmadığı doğru mudur? Doğru ise proje çalışmalarının 
başlatılmamasının nedenlerini açıklar mısınız? 

2-Bu tarihi yapı için başka bir projeniz var mıdır? Varsa açıklar 
mısınız? 

3-Uygulamaya konulmayan projenin mali tutarı ne kadardır, ne 
zaman tamamlanacaktır? 

4-Tarih, doğa, sağlık, kültürel değerler açısından son derece 
zengin olan Başkent Ankara'nın tanıtımı ve bu değerlerin gün ışığına 
çıkarılması için bakanlığınızın projeleri var mıdır? Varsa açıklar mısınız ? 

T.C. 
KÜLTÜR V E TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK61OAR-GE-090 - *&\ ^ ° ^ O \ /* ° / 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 07/10/2005 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.O.10.00.02/13882 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in 7/8041-13884 Esas No' lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. J^ Bilgilerinizi arz ederim. 

E K : 
1-Cevap A t " ' V " -

r Bakan 
- 3 6 4 -
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ'İN 7/8041-13884 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Ankara'nın Çankırı Caddesinde bulunan Roma Hamamı Anadolu medeniyetlerinin en önemli 

yapılarmdandır. Sert rüzgarlardan, kar, yağmur ve güneş gibi dış etkilere karşı korumak amacıyla bir 
çalışma başlatılmıştır. Ancak şimdi basından öğrendiğimize göre projesi dahi hazırlanmamış. 

Bu bağlamda; 

SORU 1: Roma Hamamını dış etkilerden koruyacak çalışmanın projesinin dahi hazırlanmadığı 
doğru mudur? Doğru ise proje çalışmalarının başlatılmamasının nedenlerini açıklar mısınız? 

SORU 2: Bu tarihi yapı için başka bir projeniz var mıdır? Varsa açıklar mısınız? 

SORU 3:Uygulamaya konulmayan projenin mali tutan ne kadardır, ne zaman 
tamamlanacaktır? 

CEVAP 1-2-3: Ulus Meydanından Yıldırım Beyazıt Meydanına uzanan Çankırı Caddesi 
üzerinde, Ulus'tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar 
yükseklikte yer alan Roma Hamamı, III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru 
Caracalla (212-217) tarafından Sağlık Tanrısı Asklepion adına yapılmıştır. 

Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu, en üstte Roma 
Çağı (Kısmen Bizans ve Selçuk katlan), onun altında Frig Devri yerleşmesinin kalıntılan tespit 
edilmiştir. Höyük altında kalan taş kalıntılar çok iyi bir şekilde korunduğundan yapımn planı 
anlaşılabilecek durumdadır. Buna göre yapının bir taşra kenti hamamından çok İmparatorluk 
standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam 80 x 130 m. boyutunda, taş ve tuğladan 
yapılmıştır. Çankın Caddesindeki girişi ile, sütunlu bir revak kalıntısının çevrelediği geniş bir 
alana yayılan ve Palaestra denilen beden eğitimi ve güreş yapılan yere girilmektedir. Bu kısmm 
sağ tarafında yer alan sütunlu yolun üzerinde dört köşeli ve yuvarlak birçok yazılı sütun 
bulunmaktadır. Spor alanının hemen arkasında phirigidarium (soğukluk) kısmı, solunda ise 
kenarlarında oturma basamakları bulunan piscina (yüzme havuzu) ile apoditarium (soyunma 
yeri), sağda yuvarlak tuğladan yapılmış sütun parçaları bulunan soğukluk yer almaktadır. İkinci 
sırada bulunan tepidarium (ılıklık) kısmında yine yuvarlak tuğladan sütun parçaları 
bulunmaktadır. Yıkanma odalan bu sütunlann üzerinde bulunmaktaymış. Caldarium (sıcaklık) kısmı 
ise hamamın en arka kısmında yer almakta olup, 12 adet külhanı bulunmaktadır. Ilıklık ve sıcaklık 
kısımlannın diğer bölümlerden daha geniş olmalanmn nedeni Ankara'nın çok soğuk kış şartlanna 
bağlanmalıdır. Bunlar, etrafında ocaktan gelen sıcak havanın rahatça dolaştığı tuğla sütunlardan 
oluşan bir yer altı ısıtma tesisatı ile desteklenir ve yukarıda bulunan odalar da bu şekilde 
ısınırlardı. VII. yüzyılda geçirdiği bir yangın sonucu tahrip olan yapının, kazılar sırasında ele geçen 
sikkelerden, yaklaşık beşyüz yıllık bir süre ile kullanıldığı ve zaman zaman onanldığı 
anlaşılmaktadır. 

1938-1943 yılları arasında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan arkeolojik kazılarda, 
hamamın soyunma ve yıkanma kısımları ile yer altındaki külhan ve servis yollan Qr^axıkanlmıştır. 

Roma Hamamı kompleksinde yapılan incelemeler sonucunda ziyaretçiler, güvenlik, teşhir-
tanzim ve doğal şartlardan korunma ve personel açısından yapılması gerekli işler tespit edilmiş olup, 
tespit edilen olumsuzluklann giderilebilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için söz konusu 
hamamın rölöve, restitüsyon, restorasyon, onanm, çevre düzenleme, makine ve elektrik mühendisliği 
proje bedeli olarak 154.681,79 YTL belirlenmiştir. { 

\ 
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Ödeneğin temin edilerek hazırlanacak projelerin İlgili Koruma Bölge Kurulunca 
onaylanmasından sonra uygulama çalışmalarına başlanılacaktır. 

Söz konusu alanda kazı çalışmalarına, Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü 
Başkanlığında 2005 yılında da devam edilecektir. Anılan kazı için 30.000 YTL. ödenek aktarılmıştır. 

Aynca Roma Hamamı Ören Yeri'ne ilave Demir Korkuluk yapılması işine ilişkin yaklaşık 
maliyet hesabı 26.019 YTL belirlenmiş olup, söz konusu iş önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilecektir. 

İlimizde bulunan Taşınmaz Kültür Varlıklarının onarımları Bakanlığım Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün yatırım programlarında ödenekler nispetinde, belli bir program 
dahilinde ve aciliyet sırasına göre ele alınmaktadır. 

SORU 4 : Tarih, doğa, sağlık, kültürel değerler açısından son derece zengin olan Başkent 
Ankara'nın tanıtımı ve bu değerlerin gün ışığına çıkarılması için bakanlığınızın projeleri var mıdır? 
Varsa açıklar mısınız? 

CEVAP 4: Bakanlığım 1998 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde Hamamönü bölgesinin 
korunması amacıyla "Ankara Merkez Eski Kent Dokusunun Planlanması, Sağlıklaştırması ve 
Korunması Projesi" işi ihale edilmiştir. Proje koruma amaçlı imar planı ile Dutlu ve İnci Sokak olmak 
üzere iki adet sokak sağlıklaştırma projesini içermektedir. 

Projeye ait Koruma Amaçlı 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 
1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi çalışmaları tamamlanmış olup, Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 02/07/2004 gün ve 9280 sayılı karan uygun bulunarak Ankara 
Büyükşehir ve Altındağ Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanlıklarına iletilmiştir. 
Planlar Altındağ Belediye Meclisinin 08/02/2005 tarihli ve 26 sayılı karan ile uygun bulunmuş olup, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığında onay aşamasındadır. Projenin sokak sağlıklaştırma aşamasına 
ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Ülkemizin turizm değerleri, çeşitli tür ve dilde hazırlanan "Basılı Tanıtıcı Yayınlanınız" 
aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmaktadır. Söz konusu ilimize daha önceki yıllarda Ankara-
Orta Anadolu Bölgesi Broşüründe, Ankara Kent Planında, Türkiye Genel Broşüründe, Termal Turizm 
Broşüründe, Turistik Karayollan Haritasında ve Discovering Turkey Broşüründe yer verilmiş olup, 
2006 yılı ek baskı programı ve 2006 yılı yeni yayın dönemi çerçevesinde Ankara'nın bir turizm 
destinasyonu olarak ele alındığı yayınlann hazırlık çahşmalan devam etmektedir. 

Aynca, her yıl iştirak edilen uluslar arası fuarlar sırasında diğer bölgelerde olduğu gibi Ankara 
ve çevresinde faaliyet gösteren sektör kuruluşlanna yörelerini tanıtmalan için Bakanlığım standlannda 
talepleri doğrultusunda yer verilmesi mümkün olabilecektir. 

Bakanlığımca tanıtılabilir altyapı imkanlanna sahip kaplıcalanmızın turizm amaçlı 
pazarlanması için "Termal Broşürü"müz güncelleştirilerek, hazırlanmakta olup^Haymana, Ayaş ve 
Kızılcahamam ile ilgili bilgiler anılan broşürde yer almaktadır. 

- 3 6 6 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

39.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in,, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8053) 

10.8.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. ML/[ { A 

îmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanlarının ne şekilde 
değerlendirileceği konusunda Bakanlığınıza verdiğim yazık soru 
önergesine gönderdiğiniz cevapta, lojmanların içinde 13 nolu ticari 
birimin Merkez Müteaahhitlik AŞ'ye satıldığını vec şirketin bu alana 
"Alışveriş ve Eğlence Merkezi" yapımına başladığını bildirdiniz. 

Bu bağlamda; 

1-Satışı gerçekleştirilen arsa kaç metre karedir? İhale duyurusu 
nasıl yapılmıştır? -İhaleye kaç firma katılmıştır? Kaç lira teklif 
vermişlerdir? Arsa kaç liraya satılmıştır? açıklar mısınız? 

2-Bugüne kadar satış için yapılan reklam-tanıtım gideri kaç liradır? 
Lojmanların güvenlik, temizlik, asansör, elektrik.su, telefon, doğalgaz 
giderlerinden başka gideri oldu mu? Olduysa ne kadardır? 

3-lnşaatın öngörülen tamamlanma süresine ilişkin Bakanlığınıza 
herhangi bir taahhütte bulunamamasının gerekçesi nedir? Şirket söz 
konusu inşaatı tamamlamadığı takdirde ne yapacaksınız? 

4-Mevcut lojmanlar ne olacaktır? Yıkılacaklar mı? Lojmanlar kaç 
metrekare alana oturmaktadırlar? Şu anda bu alana ilişkin proje ve 
düşünceleriniz nedir? 

- 3 6 7 -
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x.c 
M A L İ Y E B A K A N U C l 

Milli Kn>lak Ocnc l Müdürlümü 
SAVI : B.U7.0.M ICG.O. 2 3 / 3376/0 /66 2 1 , 10. 0 5 * 4 2 7 3 2 
K O N U : 

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

(Kanunlar ve Karar lar Dairesi Başkanl ığ ı ) 

tlgi: 07 .10 .2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ tarafından Başkanlığınıza veı i ien ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soruları ihtiva eden husus hır aşağıda ayıklanmıştır. 

1) T B M M Milletvekili Lojmanları içindeki 13 No.lu Ticari birini üzerinde Merkez 
Müteahhitlik A . Ş . tarafından yapılması planlanan "Alışveriş ve Iîğlcnce Merkezi", 3 0 . 2 0 2 m 2 lik 
arsa üzerine imar durumuna ilişkin yapılacak düzenlemeye göre inşa edilecektir. 

Söz konusu arsanın satışı ile ilgili olarak Emek İnşaat ve iş letme A .Ş . tarafından 
21/06/2O04 tarihinde Hürriyet Gazetesi Türkiye baskısında kapalı zarf teklif a lma usulü ihale ilanı 
verilmiş ve ihale 30 /06 /2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ihaleye 3 adet firma katılmış olup 
bu firmaların isimleri ve sundukları liyat teklifleri şu şekildedir. 

a) Gür Yapı Ltd. Şti. (1 .500.000 A B D Doları ) 
b) I-IS Yapı İnşaat Turizm Ltd. Şti. Cl.585.000 A B D Dolan) 
c) Hasan P O Y R A Z C2.000.000 A B D Doları) 

Ancak ihaleyi düzenleyen Kmek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda söz konusu 3 adet firmanın teklif etmiş oldukları bedeller uygun görülmeyerek ihale 
iptal edilmiştir. 

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tartılından ekspertiz firmalarına arsanın satış fiyatının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yaptırılmış ve bunun sonucunda 20 /08 /2005 ve 25/O8/2O05 
tarihlerinde 2 defa olmak üzere Hürriyet Gazetesi Türkiye baskısında ihale ilanı verilmiş; ihale 
27 /08 /2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılmış olan ikinci ihale sadece bir taliplinin Clvlerkez Müteahhitlik A.Ş . ) iştiraki sonucu 
gerçekleşmiş v e 2 .560.000 A B D Doları fiyat teklifinde bulunulmuştur. Teklif edilen bu bedel 
uygun görülerek ihale onaylanmış ve satış işlemi sonuçlanmıştır. 

2) Uygulamaya konulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Projesi çerçevesinde, T B M M 
Milletvekili Lojinanlarının satışı ile ilgili olarak bugüne kadar 566 .421 ,20 YT'L tutarında reklam 
ve tanıtım gideri yapılmıştır. 

T B M M Milletvekili Lojmanlarının güvenlik-temizlik, asansör, elektrik, su, telefon ve 
doğalgaz giderleri haricinde başka herhangi bir gider söz konusu değildir. 

3) Merkez Müteahhitlik A.Ş. tarafından yürütülen inşaat ile ilgili olarak inşaat ruhsatı ve 
proje müellifinin izni alınmıştır. 

Söz konusu inşaatın öngörülen tamamlanma süresi, tamamlanıp lamamlanamayacagı 
hususları alıcı şirket olan Merkez Müteahhitlik A.Ş.yi ilgilendiren bir husus olup, bu konuda 
Bakanlığımıza verilmiş herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır. Şirketin söz konusu taşınmaz 
üzerinde, imar planına ve diğer yasal düzenlemelere uygun hareket edildiği müddetçe, dilediği gibi 
tasarruf etme hakkı bulunmaktadır. 

Bu konuda müdahil olunabilecek herhangi bir husus mevcut değildir. 

4 ) T B M M Milletvekili Lojmanlarının üzerinde bulunduğu arsanın toplam yüzölçümü 
246.65() m 2 dir. 

Lojmanların topluca yıkılması gibi bir husus söz konusu değildir. 

T B M M Milletvekili Lojmanlarının satışına ilişkin çalışmalara, 31 /7 /2003 tarihli ve 4 9 6 9 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlığımla Emek İnşaat ve İşletme A .Ş . 
arasında düzenlenen protokol çerçevesinde süratle başlanılmıştır. 

Buna göre uygulamaya konulan Türkiye Ticaret Merkezi ÇTTKI) Projesi çerçevesinde, 
taşınmazların kullanım şekli, imar planında "Ticaret Alanı" olarak değiştirilip kat mülkiyeti/kat 
irtifakı kurularak bağımsız bölümler halinde satılması planlandığından bu projede herhangi bir 
değişiklik düşünülmemektedir. 

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından bugüne kadar taşınmazların ticari alan, yapımarket 
ve hipermarket ile otel alanlarının satışı gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. r~^Z^^\^£^~ 

Ztrtial U N A K I T A N 
M a l i y e B a k a n ı 

0:4 
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40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8056) 

24.8.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal UNAKTTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

V-: 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 

personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 
2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 

olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 
3. Son 5 yıllık dönem İçerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 

alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 
göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 
aynlan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

17L IÎSSEÎ&İS- 2*1112005.045494 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 07/10/2005 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8056 esas 
no'lu yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin bilgiler yıllar itibarıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1- KPSS ile alınan personel sayısı : 2000 yılında 1530, 2001 yılında 531, 2002 yılında 
607, 2003 yılında 610, 2004 yılında 854, 2005 yılında 406 kişidir. 

2- İlk defa sözleşmeli olarak göreve başlatılan personel sayısı : 2000 yılında 9, 2001 
yılında 15, 2002 yılında 9, 2003 yılında 30, 2004 yılında 68, 2005 yılında 109 kişi olup, bu 
personelden 2004 yılında göreve başlatılan 59 ve 2005 yılında göreve başlatılan 102 olmak 
üzere toplam 161 personel T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul ve 
İzmir'deki huzurevlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla alınmıştır. 

3- Hizmet satın alma yoluyla göreve yapan personel sayısı : 2000 yılında 1203, 2001 
yılında 1419, 2002 yılında 1531, 2003 yılında 1677, 2004 yılında 1757, 2005 yılında 1780 
kişidir. 

4- Emekliye ayrılan personel sayısı : 2000 yılında 2016, 2001 yılında 1928, 2002 yılında 
2118, 2003 yılında 2383, 2004 yılmda 1667, 2005 yılında 1426 kişidir.,." 

Bilgilerine arz ederim. 

îa l U N A K I T A N 
M a l i y e S a k a n ı 
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41.- Ankara Milletvekili A. İsmet ÇANAKÇI'ııın, tescilli orman alanlarının satışına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/8068) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soaılanmın aracılığınızla Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

A.İsmet 

V 
Maliye Bakanlığı Milli emlak Genel Müdürlüğünün veb sitesinde il defterdarlıklannca 

satışa çıkarılan hazine arazileri ile ilgili duyurular yer almaktadır. 

Aydın Defterdarlığının duyurusuyla; 09110100296 emlak numaralı, Aydın ili, 

Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi 18 Pafta ve 8 Parselde bulunan 344.068 m2 fundalık 

taşınmaz 27.07.2005 günü saat 09.30'da ihale ile satılacağı duyurulmuştur. İlanda; 1979 

yılında tescil edilen arazinin imar durumu ORMAN ALANI olarak belirtilmiştir. 177 bin YTL 

geçici teminat, 590 bin YTL tahmini bedel belirlenmiştir. 

Bu bilgilere göre; 

1 
1- Tescilli orman alanlarının ihale yoluyla satışı işlemlerine ne zaman başlanmıştır/ 

İktidarınla, dönemindenönce böyle bir uygulama yapılmış mıdır? 

2- 2003, 2004 ve 2005 yıllarında bu tür orman alanı satılmış mıdır? Bu yolla satılan 

toplam orman alanlarının yıllara göre dağılımı ne kadardır ve kimlere satılmıştır? 

3- Anayasa Mahkemesi kararlan, na rağmen orman alanlarının satışının yapılması 

Anaysa suçu teşkil etmekte midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.07.0.MEG.0.22/3303-67518 21.10.05+ 4 2 7 2 D 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 07.10.2005 tarihli ve 13882 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın A. İsmet ÇANAKÇI tarafından Başkanlığınıza verilen sorulara 
konu ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan fundalık vasıflı Hazineye ait 402 
ada, 8 parsel no.lu ve 344.068 m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkında adı geçen Valilikten 
(Defterdarlık) alman 03.06.2002 tarihli ve 2075 sayılı yazıda, anılan taşınmazın 1/5000 ölçekli 
Kuşadası Nazım İmar Planında "Makilik ve fundalık niteliğinde orman alanı" olarak ayrıldığı, 
66.000 m2 yüzölçümündeki kısmının 8 kişi tarafından tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı ve Çevre 
ve Orman Bakanlığı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kuşadası Orman İşletme Şefliğince 
Kuşadası Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) yazılan 12.04.2000 tarihli ve 216 sayılı yazı ile 6831 
sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan yerlerden olduğu, 2924 sayılı Kanun 
gereği Bakanlıklarına geçen yerlerden olmadığının bildirilmesi üzerine taşınmazın 516.200.- YTL 
tahmini bedel üzerinden satışa çıkarılması hususunda Aydın Valiliğine (Defterdarlık) 10.09.2002 
tarihli ve 32418 sayılı yazımız ile talimat verildiği, ancak satışının yapılamadığı, belirlenmiştir. 

Bu defa, Aydın Valiliğinden (Defterdarlık) alınan 03.05.2005 tarihli ve 1859 sayılı yazıda, 
anılan taşınmaza yönelik satınalma talebinde bulunulduğunun belirtilmesi üzerine, 590.000,00.-
YTL tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık 
teklif usulü ile satışa çıkarılması hususunda Aydın Valiliğine (Defterdarlık) 24.05.2005 tarihli ve 
20214 sayılı yazımızla talimat verilmiş, 27.07.2005 tarihinde yapılan ihale sonucu 1.026.000.- YTL 
ile en yüksek teklifte bulunan Nazir ARSLAN ve Ahmet Cevdet ÇİTOGLU adlarına geçici ihale 
yapılmış ve 05.08.2005 tarihli ve 31638 sayılı yazımız ile de adı geçenlere kafi satış ihalesi uygun 
görülmüştür. 

Sözkonusu taşınmazın 1/5000 Ölçekli Kuşadası Nazım İmar Planında makilik ve fundalık 
niteliğinde orman alanı olarak ayrılmasına rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığınca 6831 sayılı 
Orman Kanununa göre orman sayılmadığı ve Bakanlıkları enirine geçen yerlerden olmadığının 
bildirilmesi, adı geçen Bakanlıkça herhangi bir tahsis talebinde bulunulmaması ve şahıslar 
tarafından tarımsal amaçlı olarak kullanılması nedeniyle Bakanlığımızca satış talimatı verilmiş 
olup, 6831 sayılı Kanuna göre orman alanı olarak tespit edilen yerlerin Bakanlığımızca satışa 
çıkarılması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

lal UNAKITAN 
[aliye Bakanı 
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42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, anadolu liseleri müdürlerinin görev yerlerinin 
değiştirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8073) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Anadolu Liselerinde tercih ve kayıtların başladığı dönemde Anadolu Liseleri 
ile ilgili çıkarılan Yönetmelik gereğince 130 okul müdürünün görev yerinin 
değiştirildiği yönündeki haberler bazı yayın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1-Anadolu Liselerinde görev yapan 130 okul müdürünün görev yerlerinin 
değiştirildiği haberi doğru mudur? 

2 - Başka görev yeri değişikliği yapılacak okul müdürü var mıdır? Varsa kaç 
kişidir? 

3-Anadolu Liselerine kayıtların başladığı bir dönemde, yaşanması 
muhtemel sıkıntıların birde amir değişikliği ile artması ihtimali göz önünde 
bulundurulmuş mudur? 

4 - Söz konusu haberde Yönetmelikle getirilen değişiklik sonucu bulunduğu 
okulda verimli olamayan okul müdürlerinin yerlerinin değiştirildiği ifade 
edilmektedir. Verimlilik kriterleri neye göre belirlenmektedir? Verimli 
olamayan okul müdürlerinin sadece görev yerlerinin değiştirilmesi verimi 
artırmak için yeterlimidir? Yoksa bu yöneticiler için ayrı' bir hizmet içi 
eğitim düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 9 Ö 9 " ^ - 2 / / / /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın, "Anadolu liseleri müdürlerinin 
görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8073 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi gereği, aynı kurumda 5 yıldan fazla görev yapan 
138 eğitim kurumu müdürünün görev yeri aynı il içindeki diğer eğitim kurumlarına 
değiştirilmiştir. 

2. Eğitim kurumu müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesi işleminin iptali talebiyle 
açılan bir dava sonucu; 10.08.2005 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen Danıştay İkinci 
Dairesinin 04.07.2005 tarihli ve 2004/8022 Esas sayılı kararla Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 27'nci maddesinin 
3'üncü fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle eğitim kurumu 
müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesi işlemleri anılan Danıştay kararının Bakanlığımıza 
tebliğ tarihinden itibaren uygulanmamaktadır. 

3. Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarına öğrenci yerleştirmeleri merkezi sistemle 
yapılan Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonunda öğrencilerin tercihi ve puan 
üstünlüğüne göre yapıldığından söz konusu okullarda öğrenci kayıtlarında herhangi bir sıkıntı 
yaşanması söz konusu olmamaktadır. Kaldı ki, eğitim kurumlarımızda yönetici olarak 
müdürün yanında müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve diğer personel de bulunmaktadır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi gereği, aynı kurumda en az 5 yıl süreyle görev yapan eğitirin 
kurumu müdürlerinin görev yerleri il millî eğitim müdürlüklerince; 

a) Sicil notu ortalamaları, 
b) Ödül ve ceza durumları, 
c) Eğitim yönetimi alanındaki -hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim ve benzeri yollarla-

bireysel gelişmeleri, 
d) Görev yaptıkları eğitim kurumu türüne ait idari yönetmelikte belirtilen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmedeki başarıları, 
e) Sosyal ve kültürel etkinlikleri, 
f) Okul- çevre iletişimindeki etkinlikleri, 
g) Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki -görevli oldukları eğitim kurumunda eğitim gören 

öğrencilerin LGS, ÖSS başarısı ve benzeri- başarı durumları, 
h) Görevli oldukları eğitim kurumuna ilişkin gözlem ve denetim raporları 
dikkate alınarak yapılan performans değerlendirme analizleri sonuçlarına göre 

değiştirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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43.- Ardahan Milletvekili Ensar OGÜT'ün, bir köy ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8074) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdak i s o r u l a r ı m ı n Mi l l i E ğ i t i m B a k a n ı S a y ı n lDoç. Dr. H ü s e y i n ÇELİK. t a r a f ı n d a n yazı l ı 
o la rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı s ayg ı l a r ımla a rz e d e r i m . 2 5 . 0 7 . 2 0 0 5 

E n s a r Ö Ğ Ü T / 
A r d a h a n M i l l e t v e k i l i 

A r d a h a n ili d ö l e i lçesi K a r l ı y a z ı k ö y ü n d e b u l u n a n 5 y ı l l ık i l k ö ğ r e t i m O k u l u m u z d a 
ya şanan g e r e k ö ğ r e t m e n , g e r e k s e oku l b i n a m ı z a i l işkin i s t ina t d u v a r ı v e tuva le t in 
o l m a m a s ı , ç a t ı n ı n a k m a s ı , pence re l e r i n sağ l ıks ız o lmas ı gibi s o r u n l a r h ı z l a b ü y ü m e k t e d i r . 
O k u l u m u z u n ö ğ r e t m e n aç ığ ı gene l l ik le vek i l ö ğ r e t m e n l e r l e k a r ş ı l a n m a y a ça l ı ş ı lmak ta , 
görevleri b i t e n vek i l ö ğ r e t m e n l e r i m i z i n her yıl d e ğ i ş m e s i n e d e n i y l e ö ğ r e n c i l e r i m i z 
başar ıs ız o l m a k t a d ı r l a r . A s a l e t e n ge len ö ğ r e t m e n l e r i m i z , l o j m a n l a r ı n h iç o l m a m a s ı y a d a 
o lanlar ın b a k ı m s ı z l ı ğ ı gibi ç o k ö n e m l i bir so run l a karşı k a r ş ı y a k a l d ı ğ ı n d a n bir an ö n c e 
k a ç m a n ı n y o l l a r ı n ı a r a m a k t a d ı r l a r . 

1- A r d a h a n ' d a y a ş a n a n y a z m e v s i m i n i n kısa l ığ ını da g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r a r a k K a r l ı y a z ı 
köy o k u l u m u z u n ça t ı s ın ın o n a r ı m ı , tuvale t , ist inat d u v a r ı , k ö m ü r d e p o s u ve kap ı , 
pence re l e r in in y a p ı l m a s ı ve b a k ı m ona r ımın ın yap ı la rak 2 0 0 5 - 2 0 0 6 e ğ i t i n i ve öğ re t im 
yı l ına ye t i ş t i r i lmes i k o n u s u n d a n e gibi b i r ç a l ı ş m a n ı z va r? 

2 - O k u l u m u z d a y a ş a n a n ö ğ r e t m e n a ç ı ğ ı m ı z ı n g ider i lmes i iç in ge rek l i a t a m a l a r y ö n ü n d e b i r 
ç a l ı şman ız v a r m ı ? 

3 - Ö ğ r e t m e n l e r i m i z i n b a r ı n m a iht iyacını k a r ş ı l a m a k a m a c ı y l a l o j m a n l a r ı n ı n t ami ra t v e 
tad i la t ın ın y a p ı l m a s ı k o n u s u n d a he rhang i bir g i r i ş imde b u l u n a c a k m ı s ı n ı z ? 

T.C. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma, P lan lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanl ığı 

Sayı : B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .03-1 1/ - ^ - « . ^ 5 " 1,1 / / /2(>(.)5 
K o n u : Soru Önerges i 

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

İlgi : 07 .10 .200S tarih ve A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02- 13882 sayılı yazı . 

A r d a h a n Mil le tveki l i Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' U n , "Bir köy i lköğret im o k u l u n u n iht iyaçlar ına 
i l işkin" ilgi yazı eki 7 /8074 esas numaral ı yazılı soru önergesi incelenmişt i r . 

1-3. S ö z konusu yat ı r ımlar , 222 sayılı İ lköğretim ve Eği t im Kanunu gereğ ince , val i l ikler 
taraf ından o luş turu lan il i lköğret im kurumları yapım programı çe rçeves inde , val i l ik lerce 
p lanlanan ve gerçekleş t i r i len yat ı r ımlardandır . 

A r d a h a n Val i l iğ ince yapt ı r ı lan araşt ırma sonucu; Gö le İlçesi Kar l ıyazı İ lköğret im 
Oku lunun genel onar ımın ın , Ardahan İlinin 2005 Yılı İ lköğret im Kurumlar ı Ek Yat ı r ım 
P rog ramında yer aldığı , ihalesinin yapıldığı ve işin d e v a m ettiği anlaşı lmışt ı r . 

2. Ülke düzey inde eği t im ve öğret im faaliyetlerinin etkin ve ver imli bir şeki lde 
sürdürü leb i lmes i bak ımından öğre tmenler in her türlü a tama ve yer değ i ş t i rme suret iyle 
a tamalar ın ın , a lanlar i t ibariyle iller arasında dengeli dağı l ım yapı lması Bakan l ığ ımız ın personel 
is t ihdamı pol i t ikas ın ın temel in i o luşturmaktadır . Örneğin ; Ardahan , Hakkar i ve Van i l ler inde 
öğ re tmen ihtiyacı a lan lar i t ibariyle °/a 70 oranında karşı lanmışsa, is tanbul , İzmir , Man i sa i l ler inde 
de aynı o randa öğ re tmen ihtiyacı karş ı lanmakta , a t ama ve yer değiş t i rme suret iyle a t amala rda da 
bu denge le r in k o r u n m a s ı n a d ikkat edi lmektedir . 

2OO5-2006 öğre t im yı l ında Ardahan ' ı n Göle İlçesi Karl ıyazı İ lköğre t im Oku luna sınıf 
öğre tmenl iğ i a l an ında iki öğre tmen görevlendir i lmesi yapıl 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 
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44.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleş
tirme Sınavının tercih formunda hatalı bilgilere yer verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Cumhuriyet Gazetesinde 27 Temmuz 2005 tarihinde Fırat Kozok imzasıyla 

yayınlanan bir haberde dile getirildiğine göre; Milli Eğitim Bakanhğı'mn hazırladığı sınav 

kılavuzundaki bilgi hataları nedeniyle onbinlerce veli, kısaca Lise Giriş Sınavı (LGS) diye 

anılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda hatalı tercih 

yapma tehlikesiyle karşı karşıya durumdadır. İddia edildiğine göre, tercih esnasından 

öğrencilerin dikkate alacakları, okullara ilişkin puan bilgileri ve diğer bilgilerde ciddi 

hatalar ve sapmalar söz konusudur. Bu bağlamda. 

1. Adı geçen tercih kavuzunda, okulların yüzdelik dilimlerinin birbirine karıştırıldığı 

ve daha yüksek puanla öğrenci almış olan okulların yüzdelik dilimlerinin daha 

yüksek gösterildiği iddiası doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise, hangi okulların puan ve yüzdelik dilimlerinde hata yapılmıştır? 

3. Bu hataların kaynağı nedir? Sorumluları hakkında gereken yasal işlem yapılacak 

mıdır? 

4. Bu hatalı kılavuzdan dolayı mağdur duruma ^düşecek, daha doğrusu "geleceği 

kayacak" binlerce öğrencinin mağduriyetini hükümetiniz ve bakanlığınız nasıl 

giderecektir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ $0%Z~ Z / / / / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavı'nın tercih formunda hatalı bilgilere yer verildiği iddiasına ilişkin" ilgi yazı 
eki 7/8075 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Adayların okul tercihlerini yaparken rehber olması amacıyla internet ortamında 
bir önceki yılın taban-tavan puanlarının yanında ilk defe yüzdelik dilimleri de verilmiştir. Ayrıca, 
2004 yılında merkezi yerleştirmenin dışında ön kayıt ile okula kayıt yaptıran öğrencilerin 
taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri ayrı tabloda verilmiştir. Tabloların üzerindeki 
açıklamalara rağmen bu tabloların anlaşılmasında farklılıklar oluşmuş bunun üzerine basın 
yoluyla da ayrıca açıklamada bulunulmuştur. 

Yeni açılan Anadolu liseleri ile yabancı dil ağırlıklı liselerden, Anadolu liselerine 
dönüştürülen okulların ise ilk defe öğrenci aldıkları için yalnızca kontenjanları verilmiştir. 

Açıklanan yüzdelik dilim tabloları virgülden sonra üç haneli (Örneğin 444,444) olarak 
tasarlanmıştır. Tablolar yayına verildiği gün internette tablo aralığının görüntüsünden 
kaynaklanan nedenden dolayı virgülden sonraki iki hane gözükmüştür. Yayına saat 10.00'da 
verilen bu tablodaki durum, saat 10.38'de fark edilmiş ve yayın durdurulmuştur. Saat 13.00'den 
itibaren de üç haneli olarak tekrar yayına verilmiş olup bilgi amaçlı yayınlanan bu tablodan dolayı 
mağdur olan aday bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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45.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, ders kitaplarının yazarlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8076) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak^ 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

ıarrem İNCE 
ralova Milletvekili 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca belirlenen ilk ve ortaöğretimde 
okutulacak ders kitaplarının yazarlarının gerçekten bu kitapları yazan kişiler olmadığı 
yönünde bilgiler almaktayız. Ayrıca kitaplar incelendiğinde görülecektir ki belirlenen 
kitapların birçoğunun yazarının ilgili dersle hiçbir ilgisi yoktur. Ne bu konuda bir akademik 
bir eğitime sahiptirler nede o dersle ilgili bir mesleki birikimleri veya deneyimleri vardır. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. Döneminizde değiştirilme rekorunu kıran Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliğine göre ders kitapları yazarlarında aranan nitelikler belirlenmiş olmasına 
karşın, kitabını yazdığı dersle hiçbir ilgisi, ilişkisi olmadığı, hatta eğitimle ilgili 
olmayan meslek gruplarından kişilere kitap yazma imkanının sağlanmış, olmasını 
doğru buluyor musunuz? 

2. İncelenmek üzere Talim Terbiye Kurulu'na gönderilgn taslak ders kitapları 
yazarlarının yayınevi sahibi veya yöneticilerinin dışındaki pişiler olduğu hepimizce 
bilinen bir gerçek olduğu halde, kuruma başvurular' yayınevi sahibi veya 
yöneticilerinin adıyla yapılmaktadır. Bu uygulamanın ortaya çıkardığı ders kitabı 
yazarlarının ve eğitim çalışanlarının hak kayıplarının önlenmesi için bir tür hülle 
yöntemine dayalı bu başvuruların neden engellenmesi yoluna gidilmemektedir? 

3. Ayrıca ders kitaplarının yazarları eğitimde çok önemlidir. Çünkü kitabın yazarı. 
öğrencinin o ders alanıyla iigili örnek alacağı en önemli referans isimlerden biridir. 
Milyonlarca öğrenciye okutulan bir eserin yazarının gerçek kişi olmaması yada o 
alanla hiçbir ilgisinin olmaması daha kitabın kapağında öğrenciyi kandırmak anlamına 
gelmiyor mu? 

4. Ders kitapları alanında gözlenen, bu tür olumsuzlukların önlenmesi için ders 
kitaplarının Kurulda görüşülmesi anında yazar veya yazarlarının da bulunması daha 
doğru olmaz mı? Böylece yazar veya yazarlara, İnceleme Komisyonunun ve Kurulun 
kitapla ilgili uygun olmayan tespitlerine karşı görüşlerini belirtme veya açıklamada 
bulunma fırsatı sağlanmış olmaz mı? 

5. Uzmanlık alanı bir branşla sınırlı olduğu halde, farklı branşlarla ilgili de kitap yazmayı 
gerçekçi ve doğru buluyor musunuz? Örneğin, Matematik kitabı yazmış birinin 
Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi vb kitapları yazabilmesi veya yazarlarının arasında 
bulmasını nasıl açıklıyorsunuz? 

6. Son olarak dikkatimi çeken bir konu var. Geçmişte de uygulama böyle olmuş. 
Nedense ders kitaplarının yazarlarının ön isimleri ısrarla kitaplarda kısaltma olarak 
yer almaktadır. Bu uygulama sadece kitap yazarlarını tanımayı, hakkında bilgi 
edinmeyi önlemekle kalmamakta, çocuklar için referans isim olmalarını da 
engellemektedir. Bu uygulamanın özel bir nedeni bulunmakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.APK.().O3.O5.O3-ll/ ^ « 5 " S ~ Z . / / / / 2 0 Ü 5 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi :07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Ders kitaplarının yazarlarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/8076 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Devlet veya özel sektör ile şahıslar tarafından ders kitaplarının 
hazırlanmasında; Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 
4'üncü maddesi hükmüne göre, ilgili kitabın yazarının (Alan uzmanının) yazdığı kitabı ile 
ilgili alanda bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda daha önce 
yayınlanmış ders kitabının olması gerekmektedir. Örneğin, matematik ders kitabı hazırlayan 
yazarın, bir yüksek öğretim kurumunun matematik bölümünden mezun olduğunu veya daha 
önce matematik kitabı yazdığını ispatlaması gerekmektedir. 

Bu Yönetmeliğin 32'nci maddesinde; ders kitabı yazarlarının, ders kitaplarında takma 
(müstear) ad kullanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 30'uncu maddesine göre; kitapların hazırlanmasında esas ve 
usullere uyulmadığı sonradan tespit edilen ders kitaplarının yayınlanması hususunda duyurusu 
yapılsa dahi, kitap ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Kararı iptal edilmekte yazar veya yayın 
evine ait diğer kitaplar da iki (2) yıl süreyle incelemeye alınmamaktadır. 

Söz konusu Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan Ders 
Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayın Evlerinde Aranacak Şartlar, Ders Kitaplarının 
Hazırlanması, İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine ; İlişkin 
Yönerge'de değişiklik yapan. Nisan 2005 tarihli ve 2571 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Tebliğler Dergisi 'nde yayımlanan, anılan Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönerge'nin l ' inci maddesinde; ders kitaplarının hazırlanmasında yayınevi şartı kaldırılarak, 
ders kitabı hazırlayan yayın evi veya şahıs tarafından ders kitap/kitaplarının basılı nüshalarının 
incelenmesi için istenen diğer belgelerle birlikte başvuru yapılacağı belirtilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre 
ders kitapları, yazar/yazarlar ile birlikte editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, ölçme ve 
değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı ve rehberlik ve geliştirme uzmanı 
tarafından hazırlanarak iki basılı nüshasıyla birlikte başvurusu yapıldıktan sonra ilgili 
komisyonlar ile değerlendirme komisyonları tarafından da incelenerek yapılan tespitler, rapora 
bağlanmaktadır. Eserin almış olduğu puan durumuna göre raporla birlikte başvuru sahibine 
iade edilmekte veya eser, raporuyla birlikte Talim ve Terbiye Kuruluna sunulmaktadır. 
İlgili eserin durumu Kurulda görüşüldükten sonra ders kitabı olarak bastırı lmasıyla ilgili 
karar al ınmakta veya eksikleri tamamlanmak üzere ilgiliye iade edilmektedir. Bu 
durumda eser sahibi, raporda belirtilen tespitlere katılıp katılmaması durumunda yeniden 
başvuruda bulunması mümkün olduğu için yazar veya yazarların kitap/kitapları ile ilgili 
raporda tespitlere karşı görüşlerini belirtmek veya açıklamak amacıyla Kurulda bulunması 
gerekmemektedir. Ayrıca yüzlerce eser belirli zamanda Kurula sunulmakta ve Kurulda ders 
kitabı olarak kabul edilen eserlerin duyurusu Haziran ayının ilk on günü içinde Millî Eğitim 
Bakanlığı Tebliğler Dergisi 'nde yayımlandığından; her ders kitabının yazar/yazarlarının 
Kurulda bulunması durumunda zaman kaybına yol açacak ve kitapların zamanında bastırıp 
hizmete sunulmasında aksamalara sebebiyet verecektir. 

İlgili dersin öğretim programı göz önünde bulundurularak devlet, özel sektör veya 
şahıslar tarafından ders kitabı hazırlanmaktadır. Ders kitabı olarak kabul edilen ve Millî Eğitim 
Bakanlığı tebliğler Dergisi 'nde yayımlanan eserlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları 
ve Eğitim Araçları Yönctmcliği'nin 23'üncü maddesi hükmü gereği sınıf ve branş öğretmenleri 
tarafından seçimi yapılması nedeniyle ders kitaplarının baş sayfasına, yazarın adından başka 
tanıtıcı bilgi konulmasına gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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46.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCJ'nın, ortaöğretimdeki başarısız öğrencilerin bir üst 
sınıfa devam edebilmelerinin sağlanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/8078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

28.07.2005 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

1. 27 Temmuz 2005 günü, yayımladığınız genelge ile ortaöğretimdeki başarısız 
öğrencilerin bir üst sınıfa devam etmelerini sağlamakla hangi sorunları 
çözmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Genelge ile başarısızlığı ödüllendirdiğinizi ve eğitimin niteliğini 
düşürdüğünüzü düşünüyor musunuz? 

3. Bu uygulama ile öğretmenler ve okul sistemlerini, yetki ve kararlarını 
ellerinden alarak onları devre dışı bırakmış olmuyor muşsunuz? 

4. 6-7 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçen öğrencinin, daha fazla dersin 
sorumluluğu altında kalacağı açıktır. Bu öğrencilerin, önümüzdeki yıl geçtikleri 
sınıfta ikiden fazla dersten kalmaları halinde aynı kararı almayı düşünüyor 
musunuz? 

5. Karar Talim ve Terbiye Kurulunda görüşüldü mü? Görüşüldü ise karara 
olumsuz görüş belirten üye var mıdır? 
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TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.APK.0.03.O5.03-ll/ }<? L& #11/2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi ; 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Û2-13882 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Ortaöğretimdeki başansız öğrencilerin bir üst sınıfa 
devam edebilmelerinin sağlanmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8078 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Orta öğretimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9'uncu 
sınıflardan başlamak üzere 3 yıllık genel, meslekî ve teknik liselerin eğitim ve Öğretim süresinin 4 yıla 
çıkarılması, yabancı dil ağırlıklı liselerin kademeli olarak Anadolu liselerine dönüştürülmesi, ilgili 
mevzuatlarda düzenleme çalışmalarının yoğun şekilde sürdürülmesi, bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi bazı maddelerine 
ilave yapılması gereken yönetmelik çalışmalarının son aşamaya geldiği dikkate alınarak, mevcut Millî Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 41'inci maddesine göre Ağustos ayı 
içinde başlayan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının kapsamı 26.07.2005 tarihli ve 8099 (2005/65) 
sayılı Genelge ile genişletilmiştir. Bu Genelge ile öğrencilere yeni bir sınav hakkı verilmemiş, ancak üç dersten 
sınava girme şartı sınırsız dersten sınava girme ve iki dersten bir üst sınıfa sorumlu geçmedeki ders sayısı sınırsız 
derse çıkarılmıştır. Böylece ortaöğretim kurumlarındaki az da olsa başarısızlık gösteren öğrencilerin başarılarının 
artırılması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, Genelge hükümlerine göre başarısız olan öğrencilerin, sınavlar sonucunda da başarısız 
olmaları halinde doğrudan bir üst sınıfa değil, başarısız olduğu derslerden» sorumlu tutularak geçmeleri 
sağlanmıştır. Bunlar bilinmesine rağmen, Genelge'nin, başarısızlığın ödüllendirilmesi ve benzeri şekillerde 
değerlendirilmesi anlamlı bulunmamaktadır. 

3. Bu uygulama öğretmen ve idareci gözetiminde yapılmakta olup devre dışı bırakılmaları söz konusu 
değildir. 

4. Sorumlu olarak bir üst sınıfı geçen öğrenci gerekli tedbirleri aldığı takdirde bu 
sorumluluklarını ortadan kaldırabilecektir. Gelecek yıl için öyle bir kararın şimdiden verilmesi mümkün 
değildir. 

5. Söz konusu Genelge'nin hazırlık aşamasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkarriiği ile uygun 
mutabakat sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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47.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders kitapları ihalelerine ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8081) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
Denizli Milletvekili 

1. Bakanlığınız tarafından 2003, 2004 ve 2005 yıllarında özel yaymevlerinden ihale ile 
alınan ders kitaplarının forması (16 sayfa) kaç Tl. ye alınmıştır? 

2. 2005 yılında açılan ilk ihalede ders kitaplarının bir formasının 120 bin Tl.ye, ikinci 
ihalede 85 bin TL.ye, üçüncü ihalede ise 135 bin Tl.ye alındığı doğru mudur? 

3. 2004 yılında yapılan ihalelerde ders kitaplarının formasının 185 bin ve 210 bin Tl. ye 
alındığı doğru mudur? 

4. 21 Temmuz 2005 günü yapılan ihaleyi, emsal fiyatın üzerinde teklif verilmesi üzerine 
iptal ettiğiniz doğru mu? İhalenin iptali ile ilgili yaptığınız açıklamada, teklif edilen 
fiyatı yüksek bulduğunuzu, bundan dolayı yeni bir ihale yapılmayacağını belirterek 
ders kitaplarının MEB tarafından basılıp dağıtılacağını açıkladınız mı? 

5. Böyle bir açıklamanız oldu ise açıklamanızdan sonra ders kitabı alımı için yeni bir 
ihale açmanızı ve ders kitaplarını önceki ihale bedelinin çok üstünde bir fiyatla almış 
olmanızı nasıl açıklıyorsunuz? 

6. 2004 yılında forması 210 bin Tl. ye alınan kitapların %\Q enflasyona rağmen 2005 
yılında 85 bin TL ye alınmış olması geçmiş yıllarda kamunun zarara uğratıldığı 
anlamına gelmiyor mu? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ %€> CO 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Ders kitapları ihalelerine ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/8081 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız tarafından "İlköğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini 
Projesi" kapsamında özel sektör yaymevlerinden aşağıda gösterilen birim fiyatlardan ders kitabı 
temin edilmiştir. 

2 ////2005 
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a) 2003-2004 eğitim-öğretim yılında "Forma birim fiyatı" esas alınarak ihaleye çıkılmış 
ve yapılan ihale sonucunda ebadı 19,5 x 27,5 olan renkli ders kitaplarının forma birim fiyatı 
175.000 TL, ebadı 16,5 x 23,5 olan renkli ders kitaplarının forma birim fiyatı 150.000 TL, 
siyah-beyaz 19,5 x 27,5 ebadındaki yabancı dil alıştırma kitaplarının forma birim fiyatı ise 
167.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

b) 2004-2005 eğitim-öğretim yılında "Forma birim fiyatı" yerme "ders kitabı" esas 
alınarak ihaleye çıkılmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görülen ders kitapları satın 
alındığından forma veya sayfa sayısına bakılmaksızın Ek-l'de gösterilen en düşük teklif fiyatları 
üzerinden kitaplar satın alınmıştır. 

c) 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da "ders kitabı" esas alınarak ihaleye çıkılmıştır. Bu 
yıl müfredatı değişmeyen ders kitaplarının 17 Haziran 2005, müfredatı değişenlerin ise 21 
Temmuz 2005 tarihinde ihaleleri yapılmıştır. 

2005 yılında yapılan ihalelerin sonuçları Ek-2, 3 ve 4 tablolarda gösterilmiştir. Bu 
alımlarda yukarıda da ifade edildiği üzere forma fiyatı baz alınmamıştır. "Kitap" birim fiyatı 
üzerinden teklifler alındığından forma fiyatlı değerlendirme ve karşılaştırma yapılmamıştır. . 

4-5-6. 2004 ve 2005 yıllarında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kamu thale Kanunu'nda 
belirlenen esas ve usuller dahilinde ve Kamu İhale Kurumunun denetimine açık olarak 
yapılmıştır. 

Bu ihalelerde katılım ve rekabeti en üst düzeyde sağlamak için "Kısmi Teklif 
verilebilmesi, küçük yayıncıların bir araya gelerek ihaleye katılabilmeleri için aynı iş kalemine 
birden fazla kitap teklif edebilmelerine imkân sağlanmıştır. Ayrıca, 4734 sayılı Kanun'la 
istenmesi zorunlu olanların dışında ilave şartlar ve belgeler istenmemiş, ihale üzerinde kalan 
isteklilere % 30 oranında avans verileceği de ihale dokümanında yer almıştır. 

Böylece Bakanlığımız saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerini gözeterek kamu 
kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak amacıyla her türlü tedbiri almıştır. 

İhaleye katılan isteklilerin hangi saiklerle teklif hazırladıklarını bilmek mümkün değildir. 
Ancak yapılan her ihale yapıldığı tarihteki piyasa şartlarına göre oluşmaktadır. Diğer taraftan 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda "emsal fiyat" adı altında bir kavram bulunmadığı gibi 
Bakanlığımız tarafından yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet dışında herhangi bir fiyatla 
karşılaştırma yapılmamaktadır. Nitekim "Kısmi Teklif öngörülen ihalelerde her iş kalemi ayrı 
ayrı değerlendirilmektedir. Bir başka ifadeyle her iş kaleminin ihalesi ayrı ayrı yapılmaktadır. 

21 Temmuz 2005 tarihinde toplam 16 iş kaleminden oluşan ihalede (Ek- 4) 1 'inci sınıf ve 
2'inci sınıf matematik ders kitabı takımı için verilen teklifler uygun görülmüş olup diğer 14 
kalem için verilen teklifler yüksek bulunduğundan bu iş kalemlerinin ihalesi iptal edilmiştir. Yine 
aynı tablodaki fiyatlarla karşılaştırıldığında önceki ihalede verilen tekliflerden çok daha uygun 
fiyatlarla ders kitabı temin edildiği görülecektir. 

Sonuç itibarıyla Bakanlığımız 4734 sayılı Kamu thale Kanunu'nda belirlenen esaslara 
göre öncelikle de "Açık İhale Usulüyle" ders kitapları alımlarını gerçekleştirmektedir. Hazırlanan 
ihale dokümanı ve ihaleye katılım şartları rekabeti en üst düzeyde sağlamaya yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Diğer taraftan ücretsiz verilecek ders kitaplarının bandrol uygulamasından istisna 
edilmesi, döviz fiyatları genel seviyesinin düşük kalması, ayrıca yayıncıların alt yapı yatırımları, 
kitap üretim maliyetini düşürdüğünden ihale fiyatları geçmiş yıllara göre daha makul bir seviyede 
gerçekleşmiştir. ^^^^~~y 

Bilgilerinize arz ederim. -s^v/^-—"\ 

jr^SOvç. Dr. Hüseyin ÇftjLİK 

Millî Eğitim Bajlanı 
EK/EKLER: / 
1-Tablo 
2- Tablo 
3- Tablo 
4-Tablo 
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EK-1 

2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yılında Satın Alınan Ders Kitapları ve 
Fiyatları 

İş 
Ka

le
m

i 
(S

ıra
) 

No
 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

DERS KİTABININ ADİ VE SINIFI 

İlköğretim 1 
Okumaya Başlıyorum 
Türkçe 
Matematik 
Hayat Bilqisi 
ilköğretim 2 
Türkçe 
Matematik 
Hayat Bilgisi 
Müzik 
ilköğretim 3 
Türkçe 
Matematik 
Hayat Bilgisi 
Müzik 
İlköğretim 4 
Türkçe 
Matematik 
Sosyal Bilgiler 
lnqilizce 
Din Kültürü 
Müzik 
İş Eğitimi 
ilköğretim 5 
Türkçe 
Matematik 
Sosyal Bilgiler 
İngilizce 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Müzik 
İş Eğitim 5 Ortak Üniteler 
İlköğretim 6 
Türkçe 
Matematik 
Sosyal Bilgiler 
İngilizce 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Müzik 
iş Eğitimi 6 Ortak Üniteler 
6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 1 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Tarım 1 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Ticaret 1 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi İş ve Teknik Eğitimi 6 (P) 
Trafik ve İlkyardım Eğitimi 
İlköğretim 7 
Türkçe 
Matematik 

ALIMA ESAS EN DÜŞÜK 
TEKLİF FİYAT (YTL) 

1.99 
1.86 
2,25 
2.19 

1,92 
2.22 
2,40 
1,14 

1.97 
2,22 
2,33 
1,12 

1,89 
2,32 
1.42 
2.26 
1,25 
1,11 
1,09 

1.88 
2,34 
1,68 
2,29 
1,23 
1,14 
1,24 

2,38 
2,75 
1.72 
3.04 
1.31 
1,28 
1,27 
1,43 
1,59 
1,13 
0,98 
1,59 

2,41 
2.34 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Sosyal Bilgiler 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 
İngilizce 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Müzik 
6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 2 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Tarım 2 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Ticaret 2 (P) 
6-7-8 iş Eğitimi iş ve Teknik Eğitimi 
İlköğretim 8 
Türkçe 
Matematik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
İngilizce 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Müzik 
6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 3 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Tarım 3 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi Ticaret 3 (P) 
6-7-8 İş Eğitimi İş ve Teknik Eğitim 
İş Eğitimi 8 Proje Uygulamaları 

2,14 
1,67 
3,08 
1.26 
1,14 
1.45 
1.70 
1.13 
0,96 

2,52 
2,40 
1,72 
1,91 
2,63 
1,29 
1,15 
1,48 
1,60 
1.19 
0,93 
1,09 

EK-2 
2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında Müfredatı Değişmeyen Ders 

Kitaplarından 17.06.2005 Tarihinde Yapılan İhalede Satın Alınanlar ve 
Fiyatları 

İş
 K

al
em

i 
(S

ıra
) N

o 

4 
6 

8 
10 

12 
15 
17 
20 
21 
22 

23 
28 
32 
33 

34 
35 
36 
39 
43 
44 
46 

DERS KİTABININ ADI VE SINIFI 

İlköğretim IV 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
İş Eğitimi 4 (Ortak Üniteler) 
İlköğretim V 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
İş Eğitimi 5 (Ortak Üniteler) 
İlköğretim VI 
Matematik 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
iş Eğitimi 6 (Ortak Üniteler) 
6-7-8 iş Eğitimi Ticaret 1 (Paket üniteler) 
6-7-8 İş Eğitimi İş ve Teknik Eğitimi 6 (Paket üniteler) 
Trafik ve İlk Yardım Eğitimi 
İlköğretim VII 
Türkçe 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
6-7-8 İş Eğitimi Ticaret 2 (Paket Üniteler) 
6-7-8 iş Eğitimi İş ve Teknik Eğitimi 7 (Paket Üniteler) 
İlköğretim VIII 
Türkçe 
Matematik 
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
6-7-8 İş Eğitimi Ticaret 3 (Paket Üniteler) 
6-7-8 iş Eğitimi İş ve Teknik Eğitimi 8 (Paket Üniteler) 
Trafik ve ilk Yardım Eğitimi 

ALIMA ESAS TEKLİF EDİLEN 
BİRİM FİYAT (YTL) 

0.8090 
0,6900 

0.7960 
0,6420 

1,4485 
0,7940 
0,6420 
0.5930 
0,6050 
0.9950 

1.5680 
1.2990 
0.6490 
0,6150 

1,6170 
1,1990 
1,2000 
0,7595 
0,5980 
0,5590 
0.9850 
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EK-3 

2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA ROĞRAMI DEĞİŞMEYEN VE BAKANLIK YAYINLARI 
BULUNMAYAN DERS KİTAPLARI FİYAT LİSTESİ 

SIRA NO 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

DERS KİTABININ ADI 

6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 1 (Paket 
Üniteler) 
6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 2 (Paket 
Üniteler) 
6-7-8 İş Eğitimi Ev Ekonomisi 3 (Paket 
Üniteler) 
6-7-8 iş Eğitimi Tarım 1 (Paket Üniteler) 
6-7-8 İş Eğitimi Tarım 2 (Paket Üniteler) 
6-7-8 İş Eğitimi Tarım 3 (Paket Üniteler) 
İş Eğitimi 8 (Proje Uygulamaları) 
Müzik 2 
Müzik 3 
Müzik 4 
Müzik S 
Müzik 6 
Müzik 7 
Müzik 8 

30/06/2005 TARİHLİ 
İHALEDEKİ EN DÜŞÜK 

FİYATLAR YTL 

1,98 

2.05 

1,88 

1,97 
2,24 

2 
1,38 
1,72 
1,6 

1,43 
1,41 
1,38 
1,42 
1,38 

18/07/2005 TARİHLİ 
İHALEDEKİ ALIMA 

ESAS EN DÜŞÜK FİYAT 
YTL 

1,22 

1,22 

1,15 

1,38 
1,42 
1,25 
0,75 
1,01 
0,98 
0.94 
0,88 
0,94 
0,95 
0,94 

EK-4 

1. SjNIF TÜRKÇE OKUMAYA BAŞLIYORUM 
1. SİNİF TÜRKÇE DERS K l f Â l T 
1. SINIF TÜRKÇE ÛGRENCı ALİŞTİRMA KITASI 
1. SİNİF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ 

2. SINIF TÜRKÇE DERS KITASI 
2. SINIF TÜRKÇE ÖĞRENCİ ALIŞTIRMA KİTABI 
2. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 

3.39 2,53 

-*-3r 

3. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI 
3. SINIF TÜRKÇE ÖĞRENCİ ALİŞTİRMA KİTÂBT 
3. SINIF TÜRKÇE OGRETMENKİLAVUZ KİTABI 

3.36 2.43 

4. SİNİF TÜRKÇE DERS KİTASt 
4. SINIF TÜRKÇE 06RENCt<ÂBŞT.|RMA KİTABI 
4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN: KİLAVUZ KİTABI 

3,42 2.61 

S. SINIF TÜRKÇE OERS KITÂBÎT 
5. SINIF TÜRKÇE OGRENCfcALlŞTlRMA K İ T Â İ T 
5. SINIFTÜRKÇE OGRETMEMJKttÂVUZ KITASI 

3,33 2,55 

SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSKİTABI 
. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÛĞftENCKALIŞTIRMA KİTABI 

1. SİNİF HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KİLAVUZ KİTABI: 

>,60 2,43 

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DESSMTABI 
2. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÖĞRENCİ ALIŞTIRMA KITA» 

3.52 2.49 

2. SİNİF HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 
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7 

•'J. 

9 

10 

• 

11 

12 

13 

14 

. . 
15 

.. 

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DER&KtTABI 
2. SINIF HAYAT BlUGlS!ÛGRENelAU$TIRMA KİTABI 
2. SINIF HAYAT BlLGlSI'ÖÖREÎMEN KILAVUZ KİTABI 

• • . . . . . . : ; . ; • , , { • ' . - • . , • ; . • ^ 

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS.KİTABI 
3. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÖÖRENG^ ALIŞTIRMA KİTABI 
3. SINIF HAYAT BİLGİSİ: öe^eTMEN"KîLAVU2 KİTABİ 
;: •,-•'':/."•.•',: :• "-•:• . ,'.'':.; i ' s - f i ^O" . :. • 

4.- SINIF FEN VE TEKNOUOJfcBERS KİTABI 
4: SINIF FEN VE TEKNGLCÜJJÛGRENGI ALIŞTIRMA KİTABI 
4. SINIF FEN VE TEKNÖtOKÖĞRETMEN. KİLAVUZ KİTABI 
• " . ' " • • : . - . - " : ; • • • • ' • • " • : . ; . . . > 1 " • • ' 

5. SİNİF FEN VE TEKNOtOJfiOERS KİTABI 
5; SINIF FENVE TEKNOLOJliOĞRENCl ALİŞTİRMA KİTABI 
5. SINIF.FEN VE TEKNOLOJİ.ÖĞRETMEN KILAVUZKİTABI 

3. SINIF MATEMATİK DERSKİFABl 
3. SINIF MATEMATİK ÖĞRENCİ ALİŞTİRMA KİTABİ 
3. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 

• ' • ' . - • • > ' • • -

4. SINIF MATEMATİK DER$#1TAB( 
4 SINIF MATEMATİK ÖĞRENSE ALIÇTİRMA KİTABI 
4. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 

4. SINIF.SOSYAL BİLGİLERiBERS KİTABİ 
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ALIŞTIRMA KTTABI 
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KİLAVUZ KİTABI 

5. SINIF SOSYAL BİLGİLERDEKS KİTABI 
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ALIŞTIRMA KİTABİ 
S. SİNİF SOSYAL BİLGİUER ÖĞRETMEN KİLAVUZ KİTABİ 

3.52 

3.23 

3.97 

4,06 

3.36 

3,97 

4,08 

3.82 

2,49 

2,55 

3.01 

2,88 

2.58 

2,85 

3,00 

2.80 

V. SINIF MATEMATİK DERSKİTÂBI 
1. SINIF MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 

İSINIP MATEMATİK DERS-KİTABI 
-i. KINII- MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 

1.69 

1,62 • • 

• • • 

N « 21/D7ÛD05 tarthü ihalede ytânaÜİh ve znâ stnrf Matematik kitaplsnftin fiy3«a^ uygun gürufrnûç, d#yi*ri yüksek 
bulunduğundan iş Monten intan iteJhafeİef ipfeıJ ftdttmiştit .. 
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48.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 'nun, bir öğretmen atamasına ilişkin sorusu 

ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8083) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Milli Eğitim Bakam sayın Hüseyin Çelik'in yazılı olarak 
yanıtlamasını bilgilerinize sunarım. 

i 
[ILIÇDÂROĞLU 

İstanbul Milletvekili 

1. Bakanlığınızdan atanma talebinde bulunan Murat Yılmaz'ın (TC kimlik No : 
49078086912 - Felsefe Grubu Öğretmeni), 2004-2 Kurumlararası naklen atama istemi 
Bakanlığınızca önce reddedilmiş, ancak Danıştay'ın kararı üzerine Kahramanmaraş 
iline ataması yapılmıştır. Danıştay'ın kararı gereği atama o anki normu uygun olan 
Karabük İl'ine yapılması gerekirken, Mahkeme kararıyla yapılan müracaat 
sonucu 08.06.2005 tarih 3377 sayılı yazı eki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 
yeniden tek tercih hakkı sunulmuş, aynı tarihte Felsefe alanının iller bazında ihtiyaç 
yoğunluğunu gösteren listede (Mayıs 2005) normu uygun olmasına rağmen'Kırıkkale 
İl'ine atama yapılmayarak, -başka bir İl emrine atanmak, istemediğini belirtmesine 
rağmen- Adı geçenin Kahramanmaraş iline resen ve ke^fi atama yapılmıştır. Bu 
atama, "atama kılavuzu"na uygun olarak mı yapılmıştır? \ 

2. Bilindiği üzere Kurumlararası naklen atamalar Maliye Bakanlığının Bakanlığınıza 
verdiği toplam kontenjanın dışında tutulmasına rağmen, ve ayrıca Ülkedeki öğretmen 
açığı fazla iken, Mahkeme kararıyla müracaat eden adayın yeniden mağduriyetine 
sebep olacak şekilde atama işlemi yapılmasında kasıt var mıdır? 

3. Adı geçen adayın yeniden mağduriyetine neden olacak şekilde yapılan uygulama 
mevzuata uygun olmamasına rağmen neden adayın yapılan hatanın düzeltilmesine 
yönelik dilekçelerindeki talepleri dikkate alınmamıştır? 

4. Aday ilk başvurusunda Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale illerinden birine atanma 
talebinde bulunmasına rağmen Kahramanmaraş iline resen atanması, 2004-2 atama 
kılavuzu 4.2. atamalarda il tercihi ve tercih dışı atama başlıklı maddesine göre hatalı 
olmasına rağmen, yapılan hatanın neden düzeltilmemiştir? 

5. 2004-2 Kurumlararası nakilde Diyanet İşleri Başkanlığından 1200 kişi alınmasına 
rağmen, Sosyal Sigortalar Kurumunun nakil yapılacak kurumlar listesinin dışında 
bırakılması -yargı kararıyla (Danıştay 2005/90) da hatalı ve hukuk dışı olduğu tescil 
edilmiştir- Anayasanın 10. maddesinde yer alan "eşitlik ilkesi"ne uyuyor mu? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.O.03.O5.03-ll/ ? < ? ^ 3 T . / / / / 2 Û 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, "Bir öğretmen atamasına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/8083 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-5. Söz konusu Murat YILMAZ, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü Personel Eğitimi ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı memuru iken Bakanlığımızca 
yapılan öğretmen atamalarına ilişkin 2004/2 atama döneminde kurumlar arası ilk atama 
yoluyla Felsefe Grubu öğretmenliğine atanmak üzere müracaat etmiştir. Ancak, 2004/2 
Öğretmenlik İçin Başvuru Kılavuzu'nun 2'nci maddesinde; genel bütçeye dahil kamu 
kurumları ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilâtında halen çalışmakta olanların 
24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu'nun Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinde çalışan personelin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildiğinden ilgilinin 
müracaatı kabul edilmemiştir. 

İlgilinin, başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine 
açmış olduğu idari dava hakkında Danıştay 2'nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması 
kararı uyarınca, emsallerinin atanmış olduğu 2004/2 atama kılavuzu eki listede ihtiyaç 
nedeniyle açık ilan edilen illerden Kahramanmaraş İline atanmıştır. 

2004/2 atama döneminde müracaat eden adaylara tek tercih hakkı tanınmış ve ilgili 
müracaat formunda Kırıkkale İlini tercih etmiş olup başka tercihte bulunmayacağını beyan 
etmiştir. Bu dönem kurumlar arası ilk atamalarda Felsefe Grubu branşında illerin öğretmen 
ihtiyacı da dikkate alınarak Adıyaman, Afyon, Amasya, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Hakkari, Kahramanmaraş illerine kontenjan ayrılmış, ilgilinin atanma tercihinde bulunduğu 
Kırıkkale İline Felsefe branşında kontenjan ayrılmamıştır. Bu nedenle, daha sonra mahkeme 
kararı doğrultusunda 2004 yılı normlarına göre alanında ihtiyaç bulunan Kahramanmaraş İline 
atanmıştır. Bahse konu kişi hakkındaki tüm işlemler ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılmış 
olup herhangi bir keyfi uygulamadan söz etmek mümkün değildir. 

2-3. Felsefe Grubu alanından 2004 atama yılında Türkiye genelinde iller bazında 
öğretmen ihtiyacı sıralaması yapılarak ihtiyaç yoğunluğu bakımından Kahramanmaraş İli 6'ncı 
sırada Kırıkkale ili ise 46'ncı sırada olduğunun belirlenmiş olması nedeniyle atamalar 
ihtiyacın yoğun olduğu illerden başlanarak yapılmaktadır. 

İlgilinin ataması mevzuata uygun olarak yapılmış olup herhangi bir şekilde 
mağduriyeti söz konusu değildir. 

4. 2004/2 kurumlar arası ilk atamalar Adıyaman, Afyon, Amasya, Bitlis, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş illerine yapılmıştır. 

İlgili öğretmenlik için başvuru formunda Kırıkkale İlini tercih etmiş, tercih dışı 
atamayı kabul etmemiş, mahkeme kararı doğrultusunda Kahramanmaraş İline atanmıştır. 

Ayrıca, ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat sonucunda 
görevine başlamaması nedeniyle, Kahramanmaraş Valiliğince söz konusu atamanın iptali,, 
teklif edilmiş ve 07.10.2005 tarih ve 61728 sayılı onay ile ataması iptal edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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49.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, özel bir okulda okutulduğu iddia 
edilen bir kitaba ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8084) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı , Nl i l l i E ğ i t i m B a k a n ı s a y ı n H ü s e y i n Ç e l i k ' i n 
y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a m a s ı n ı b i l g i l e r i n i z e s u n a r ı m . 

K e m a l K I L I Ç D A R O Ğ L T J 
İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

1. Ivdilli E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n c a o r t a ö ğ r e n i m ' . k u r u m l a r ı n a " r i s a l e " 
a d l ı b i r d e r s k o n m u ş m u d u r ? 

2 . İ s t a n b u l B a h ç e i i e v l e r F a t i h KLolejinde h e r g ü n - c u m a r t e s i v e 
p a z a r g ü n l e r i d e d a h i l - " r i s a l e " d i y e b i r k i t a p o k u t u l m a k t a 
m ı d ı r ? 

3 . B u u y g u l a m a d a n B a k a n l ı ğ ı n b i l g i s i v a r m ı d ı r ? 

4 . B u k i t a p n e y i ö ğ r e t m e y i a m a ç l a m a k t a d ı r ? 

T.C. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ '-yh1/I /2005 
Konu : Soru Önergesi ' 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, "Özel bir okulda 
okutulduğu iddia edilen bir kitaba ilişkin" ilgi yazı eki 7/8084 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlannda "Risale" adlı bir ders 
okutulmamaktadır. 

2-3-4. İstanbul Bahçelievler'de Fatih Koleji adında bir özel okul bulunmamaktadır. 
Ancak, belirtilen yerde Özel Bahçeiievler Fatih İlköğretim Okulu eğitim ve öğretimini 
sürdürmektedir. Özel ilköğretim okullarında ise resmî ilköğretim okullarında olduğu gibi 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca okutulması uygun görülen ders kitapları 
okutulmaktadı r. 

Diğer taraftan, İstanbul Valiliğince görevlendirilen ilköğretim müfettişlerince soru 
önergesinde bahsedilen konuyla ilgili olarak anılan Okulda yapılan inceleme sonucu; hafta 
sonu Okulun tatil olduğu ve öğrencilerin Okula gelmedikleri, hafta içinde de Okulda "Risale" 
isimli bir kitabın okutulmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr . Hüseyl 
Millî Eğit im Bakan ı 
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50.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'm, bir öğretmenlik branşına müracaatta yaşanan 
soruna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda gerekçesi belirtilen sorumun Milli Eğitim Bakam Sayın Doç.Dr. Hüseyin 

ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

25/08/2005 

R a s i m Ç A K I R ' 
Edirne Mil letveki l i 

2005 yılı KPSS sınavı girişinde Resim İş ve İş eğitimi bölümlerine ortak olmak 
koşuluyla (7144 ) kodu verilmiştir.Sınav sonuç bilgilerinde ise ilk önce ortak verilen 
kodun değerlendirmede ayrı ayn yapılacağı açıklanmıştır.Daha sonra yayınlanan ilk 
puanlama listesinde bahse konu olan bölümün taban puanı 72 iken sonradan 
personel.meb.gov.tr sitesindeki duyuruda bu konu ile ilgili bölümün taban puanı 50'ye 
düşürülmüştür.Daha önce Resim İş Öğretmenliği bölümü Milli Eğitim Bakanlığının web 
sitesinde belirtilen kaynak okullar listesinde olmasına rağmen şu anda müjaçaat kabul 
etmemektedir. Sonuç olarak sınava girerken birleştirilen alanlar atama işleminde 
birleştirilmemiştir ve kayıt işleminin yapıldığı bilgisayar ortamında veri tabam değişikliği 
yapılmamıştır. 

Soru 1: Müracaat süresinin 24.08.2005 tarihi itibariyle bittiği göz önüne alınacak ohırsa-
sisteminizden doğan bu hatayı giderebilmek için müracaat süresini uzatmayı ve veri 
tabanındaki data bilgilerini düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.O.03.05.03-11/ ? ° S / 2 / / / / 2 0 0 5 

Konu : Sorti Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Edime Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR'in, "Bir öğretmenlik branşına müracaatta 
yaşanan soruna ilişkin" ilgi yazı eki 7/8088 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2005-2 atama dönemi için başvuru yapacak öğretmen adayları 2005-KPSS 
Öğretmenlik Kılavuzu'nda belirtilen alanlarda sınava girmiş olup bu sınav sonuçlarına göre de 
alanlara ayrılan kontenjanın iki kat aralığında taban puanlar belirlenmiştir. Bu bağlamda 
2005-2 atama döneminde İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) alanında 130 kontenjana karşılık 
72 taban puanı belirlenmiştir. 

Ancak, Resim İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) ile Resim İş Öğretmenliği 
bölümlerine ÖSYM tarafından aynı okul kodu (7144) verildiği, sınav sonucuna göre 
belirlenen sıralamada Resim İş Öğretmenliği mezunlarının da yer aldığı bu durumun taban 
puanın yüksek belirlenmesine neden olduğu görülmüştür. Bu duruma göre, İş Eğitimi (İş ve 
Teknik Eğitim) alanı için belirlenen kontenjanın bu alana kaynak olan yüksek öğrctiın 
programları mezunlarmca doldurulamayacağı değerlendirildiğinden taban puanın 50'ye 
düşürülmesi gerekli görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere veri tabanı üzerinde herhangi bir 
düzeltmenin yapılmasını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. ^ . — 

Bilgilerinize arz ederim. -—^~~^^/ 

^ ^ - — D o ç . Dr. Hüseyhı-Çe* ' 

Millî Eğüim Bakan 
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51.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığına bağlı bir 
müdürlüğün kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8089) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı / 
CHP Denizli Milletvekili 

1. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığına bağlı Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme 
Merkezi Müdürlüğünün her branştan ve toplam norm kadrosu ne kadardır? 

2. Adı geçen müdürlükte kadrolu ve.görevlendirme ile görev yapan kaç öğretmen vardır? 

3. Öğretim Materyallerini Geliştirme, inceleme Merkezi Müdürlüğünün idari (müdür, müdür 
yard. Teknik müdür yaıd. Vb.) norm kadrosu nedir? 

4. Söz konusu müdürlüğün idari kadrosunda görev yapanlardan asil, ^k i l veya geçici 
görevlendirilenler kimlerdir? 

5. Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 8847/33,34,28 sayılı Soruşturma 
Raporunda "Eğitim Araştırmaları Merkezi ve ASO öğretmenliğinden alınarak Ankara ili 
içerisindeki okullarda öğretmen olarak görevlendirilmeleri" teklifi getirilip uygulanan 
öğretmen ve idarecilerden, yargı karan olmaksızın tekrar Öğretim Materyallerini Geliştirme, 
İnceleme Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünde idareci ve öğretmen olarak görevlendirilenler 
var mı? Varsa kimlerdir? 

6. TTK'da kitap inceleme birimlerinde görevli öğretmenlerin "Komisyon çalışma özellikleri 
dikkate alınarak ... fiilen çalışma sürelerinin günde 6 saat olarak uygulanmasına dayanak 
oluşturan 27.03.1995 tarih ve 480448 sayılı bakan onayını iptal ederek, komisyonların fiilen 
günde 8 saat çalışma esasını hangi onayla ve hangi gerekçeyle getirdiniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ J-O^ 1~//J2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı 
bir müdürlüğün kadrolarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8089 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı Öğretim Materyalleri Geliştirme, 
İnceleme Merkezi Müdürlüğünün her branştan ve toplam norm kadrosunu gösterir çizelge ekte 
sunulmuştur. 
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2. Söz konusu Müdürlükte kadrolu 154, görevlendirme ile 287 öğretmen görev yapmaktadır. 
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı Öğretim Materyalleri Geliştirme, İnceleme Merkezi 

Müdürlüğünde idareci norm kadrosu bulunmamaktadır. 
4-5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı Öğretim Materyalleri Geliştirme, İnceleme 

Merkezi Müdürlüğünün idareci norm kadrosu olmamakla birlikte Ünal ÖZMEN 19.01.2000 tarihinde 
Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve halen norm kadrosu olmaksızın bu görevde çalışmaktadır. 

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 8847/33, 34, 28 sayılı Soruşturma 
Raporu sonucunda görevden alınan öğretmenlerden yargı kararı olmaksızın tekrar Öğretim Materyallerini 
Geliştirme, İnceleme Merkezi ve ASO Müdürlüğünde idareci ve öğretmen olarak görevlendirilen 
olmamıştır. 

6. Öğretim programlarının yenilenmesi ve bu programlara uygun olarak hazırlanan taslak ders 
kitaplarının 2005-2006 öğretim yılına yetiştirilebilmesinin, mevcut öğretmenlerle mümkün olamayacağı 
dikkate alınarak 15.02.2005 tarih ve 1519 sayılı onay ile günlük çalışma süresi 8 saate çıkarılmıştır. Ancak 
daha sonra, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesi yapıldığından 15.02.2005 tarih ve 1519 sayılı onay 
uygulanmamıştır. Halen uygulama 27.03.1995 tarih ve 480/448 sayılı onay doğrultusunda 6 saat üzerinden 
devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1 - Çizelge 

TALİM TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ GELİŞTİRME 
İNCELEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HER BRANŞTAN TOPLAM NORM KADRO SAYISI 

BRANŞLAR 

Almanca 
Bilgisayar 
Biyoloji 
Büro Yön.Sek. 
Coğrafya 
Çoc.Gel. 
El San Dek.San. 
Felsefe 
Fen Bilgisi 
Fizik 
Fransızca 
İ.H.LDin Kül.Ahl. 
İngilizce 
Ev Ekonomisi 
İş ve Teknik 
Kimya 
Matematik 
Meta! İşleri 
Muhasebe 
Müzik 
Okul Öncesi 
RTV 
Rehberlik 
Resim -İş 
Resim-Grafik 
Sınıf 
Tarih 
Türk Dil.ve Edb. 
Ticaret 
TOPLAM 

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ GELŞ. İNCL. MER. 

NORM 
6 
5 
10 
4 
9 
1 
2 
10 
6 
8 
2 
10 
11 
1 
2 
7 
18 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
9 
1 

55 
16 
39 
2 ', M 

2 4 7 " • * " ! 
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52.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'mn, Kurtuluş Savaşı hakkında bir esere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8090) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a y a z ı l ı s o r u l a r ı m ı n M i l l i l i ğ i t im B a k a n ı S a y ı n H ü s e y i n Ç e l i k 

t a r a f ı ndan y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı k o n u s u n d a ge reğ in i a r z e d e r i m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 

B ü l e n t B A R A T A L I 
İ z m i r M i l l e t v e k i l i 

1- T ü m d ü n y a d a h a y r a n l ı k u y a n d ı r a n Ulusa l K u r t u l u ş S a v a ş ı m ı z ı , b i lg i 
ve b e l g e l e r l e b ü t ü n ç ı p l a k l ı ğ ı y l a gözler ö n ü n e s e r e n , y a l ı n v e ö z g ü n 
a n l a t ı m ı y l a o k u y u c u l a r ı n a b u destansı za fe r i y e n i d e n h e y e c a n l a 
y a ş a t a n T u r g u t Ö z a k m a n ' ı n " Ş u Çı lg ın T ü r k l e r " ad l ı e s e r i n i n ilk v e 
o r t a d e r e c e l i o k u l l a r ı m ı z d a y a r d ı m c ı ders k i t a b ı o l a r a k o k u t u l m a s ı 
k o n u s u n d a n e d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? B a k a n l ı k o l a r a k b u k o n u d a b i r 
g i r i ş i m i n i z o l a c a k m ı ? 

2 - H a l e n i lk v e o r t a d e r e c e l i oku l l a r ımızda ö ğ r e n i m g ö r e n ö ğ r e n c i l e r e 
K u r t u l u ş S a v a ş ı n ı n a n l a m ı n ı v e b e l g e l e r ı ş ı ğ ı n d a b u sü reç te 
y a ş a n a n l a r ı a n l a t a n h a n g i d e r s ki tabı y a d a y a r d ı m c ı k i t a p l a r l a eğ i t im 
v e r i l m e k t e d i r ? B u k i t a p v e kaynak l a r yeterl i m i d i r ? 

3 - E s e r i n , b a k a n l ı ğ ı n ı z ı n ka tk ı la r ıy la ilk v e o r t a d e r e c e l i oku l 
k ü t ü p h a n e l e r i n e k a z a n d ı r ı l m a l a r ı k o n u s u n d a n e d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

T.C. 
M Î L L Î E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 9 - o 6 > - Z / / / / 2 0 0 5 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, "Kurtuluş Savaşı hakkındaki bir 
esere ilişkin" ilgi yazı eki 7/8090 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçlan Yönetmeliği 'nin 3 l /b 
maddesinde "... bir öğretim yılı boyunca okullarda kullanılacak her türlü eğitim aracının 
belirlenmesi ve seçimi, dersin öğretmeni tarafından yapılır. 

Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara ve millî 
eğitimin temci amaçlanna ters düşmemesi esastır. Aksi durumda sorumluluk, eğitim aracının 
seçimini yapan öğretmenlere aittir." hükmü yer almakta ve konuya ilişkin buna göre uygulama 
yapılmaktadır. 

2. Kurtuluş Savaşımız, ilk ve orta dereceli okullarımızda öğretim programlarının 
gerektirdiği şekilde ilgili derslerde yer almaktadır. İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8, İlköğretim Sosyal Bilgiler 4, 5, 6, 7 ve L.ise İnkılap Tarihi ders 
kitaplannda Kurtuluş Savaşımız geniş şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşımız ile 
ilgili yayımlanan çok sayıda görsel, işitsel, görsel ve işitsel eğitim aracı ve öğretim materyali 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz derslerinde bunlardan da yararlanmaktadırlar. 

3. Söz konusu eserin ilk ve orta dereceli okul kütüphanelerine kazandırılması, bu 
taleple Bakanlığımıza başvurunun gerçekleştirilmesi durumunda değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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53.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, atıl durumdaki köy okullarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8093) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN , 
DYP Hatay Milletvekili 

1. Taşımalı sistemden dolayı, köylerimizde atıl durumda bulunan kaç okul 
binası bulunmaktadır? Bu binaların bugün itibariyle mali değeri ne 
kadardır? 

2. Bu binaları hangi amaçlarla, ne şekilde kullanmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ *? *> C"l- 7 - / / / /2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, "Atıl durumdaki köy okullarına ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/8093 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2005-2006 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine ilişkin süreç henüz sonuçlanmamış olup 
2004-2005 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilerinin tamamı taşındığı için kapalı bulunan 
ilköğretim okullarının sayısı toplam 13.150'dir. Ancak, kırsal kesimdeki yerleşim birimlerinde 
bulunan bu okulların öğrenci sayısı 10'un üzerine çıkması halinde tekrar eğitim-öğretime 
açılmakta olup bu okulların malî değerine yönelik yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. 

2. Kırsal kesimde kapalı bulunan ilköğretim okullarının, kamu yararı da göz önünde 
bulundurularak atıl durumdan kurtarılıp ihtiyaç duyulduğunda boşaltılmak kaydıyla diğer kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi, ekonomik değer kaybını önleyeceği gibi 
okullarımızın bakım ve korunması açısından da büyük önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda; 
a) Kırsal kesimde kapalı bulunan okullarımızın Bakanlığımızın muvafakati 

alınmadan valiliklerce uygun görüldüğü takdirde diğer kamu hizmetlerine tahsis 
edilebileceği, 

b) Diğer okul binalarının bakım ve onarımları muhtarlıkça yapılmak kaydıyla 
köy konağı, köy odası, kütüphane ve benzeri sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak 
üzere zimmetle köy muhtarlarına teslim edileceği 

hususlarını içeren Bakanlığımızın 29.08.2001 tarih ve 10156 (2001/66) sayılı Genelgesi 
illere gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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54.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN 'in,öğretmenlerin ücretlerinde iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8094) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin 

ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz 
ederim. 

S a y g ı l a r ı m l a . 

- M e h n i e t E R A S L A N 
D Y P H a t a y Mi l le tveki l i 

1. G e l e c e ğ i k e n d i l e r i n e e m a n e t e d e c e ğ i m i z nes i l l e r i eğ i t en ve b i lg i 
t o p l u m u n a g i d e n y o l u n büyük mimar la r ı o lan ö ğ r e t m e n l e r i m i z i n 
e k o n o m i k k o ş u l l a r ı n ı , özel l ik le ek de rs üc re t l e r in i v e maaş la r ın ı 
y a ş a n a b i l i r d ü z e y e ge t i r ecek özel bir ç a l ı ş m a n ı z v a r m ı d ı r ? 

2. B ö y l e b i r ç a l ı ş m a v a r ise, asgari ne k a d a r s ü r e i çe r i s inde u y g u l a m a y a 
k o n u l a b i l e c e k t i r ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.0.03.05.03-11/ 9 " 3 ° 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 07.10.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın, "Öğretmenlerin ücretlerinde iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8094 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programlan çerçevesinde 
Bakanlığımız personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında; personelin 
kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin 
sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik 
çalışmalar. Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 
sürdürülmektedir. 

Bu genel kapsamın bir parçası olarak; öğretmenlerimizin değişme ve gelişmeleri izlemeleriteşvik 
edilerek, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi suretiyle eğitimde verimliliğin artırılmasını 
sağlamak amacıyla öğretmenlik mesleği kariyer basamakları oluşturmaya yönelik olarak 5204 sayılı Kanun 
çıkarılmıştır. 

Bu Kanun'da; öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" 
ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması ve başöğretmen unvanı kazanmış olanlara 
ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının % 40'ı , uzman öğretmen unvanı kazanmış olanlara ise 
ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının % 20'si oranında eğitim-öğretim tazminatının ayrıca 
ödenmesi öngörülmüştür. Bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik de yürürlüğe konularak sınav 
süreci başlatılmıştır. 

Böylece öğretmenlerimiz hem meslekî kariyer yapma imkân ve fırsatına kavuşmuş olacaklar, hem 
de malî hak ve statülerinde iyileştirmeler sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, birini ek ders saati ücretinin yükseltilmesine yönelik olarak hazırlanan kanun değişikliği 
taslağı Başbakanlığa gönderilmiştir. ____-^-—~y 

Bilgilerinize arz ederim. ^~-—~~~~Z^Zr£J£' » 

O^-—''Doç. Dr. Hüseyin^J£4-İ1£_ 
Millî Kgitim Bakanı J 

2 , / /Y/2005 

- 3 9 5 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

55.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, öğretmen atamalarına ve sözleşmeli öğretmen 
alımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8095) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT 
CHP Bursa Milletvekili / 

En son yapılan öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, 24 bin 756 
adaydan, yaklaşık İO bin 338 adayın atandığını, ayrıca yine Eylül ayında 
müracaatla, 20 bin öğretmenin, sözleşmeli personel statüsünde istihdam 
edileceğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu nedenle; •„ 
"i 

1 - Yüksek puan alan birçok öğretmenin ataması yapılamazken, 
düşük puan alan öğretmenin atamasının yapılmasını, hangi 
gerekçelerle açıklayabilirsiniz? 

2- Öğretmen adaylarına 5 İlde İO tercih yapma hakkı tanınmasının 
gerekçelerini açıklayabilir misiniz? 

3- Öğretmen açığının fazla olduğu bilindiğine ve yaklaşık 24 bin 
öğretmenin atama için müracaatını yaptığına göre, neden 
kontenjanlar fazla tutulmayarak, yaklaşık İO bin öğretmenin 
ataması yapılmıştır? 

4- Yaklaşık 20 bin öğretmenin, sözleşmeli personel statüsünde, 
istihdam edilme koşuluyla, alınacak olmasının, gerekçeleri 
nelerdir? Bu durum, öğretmenler arasında, ayrımcılık 
yaratmayacak mıdır? Ayrıca bu ayrımcılık, öğretmenler 
tarafından, ister istemez, öğrencilere olumsuz olarak, 
yansıtılmayacak mıdır? 

5- Sözleşmeli öğretmen alımı, okulların açılmasına kısa bir süre 
kalmışken geç kalınmış bir karar değil midir? Bundan böyle 
öğretmenlerin daima sözleşmeli personel statüsünde mi istihdam 
edilmeleri söz konusu olacaktır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ 0 % 1/if 12005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 07.10.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Saym Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT'un, "Öğretmen atamalarına ve 
sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8095 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 
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1. Öğretmen atama kılavuzlarında da belirtildiği üzere, öğretmenliğe ilk defa 
atanacaklarda adayların KPSS'den aldıkları puan üstünlüğü esas alınmaktadır. 

Öğretmen atamalan her süreçte objektif, şeffaflık ilkelerine göre öğretmen adayları ve 
basın mensupları önünde yapılmakta olduğundan yüksek puan alanların atanamamaları, buna 
karşın daha düşük puan alanların atanmaları gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu 
konuda bir duyum alınması veya somut bir örnek gösterilmesi durumunda incelenerek 
gereğinin yapılacağından kuşku duyulmamalıdır. 

Kaldı ki, atama sonuçları Bakanlığımızın www.personel.meb.gov.tr internet adresinde; 
alanlar ve illere göre, maksimum ve minimum puanlar da gösterilmek suretiyle kamuoyuna 
ilan edilmektedir. 

2. Öğretmen atamalarının Bakanlığımızca doğrudan eğitim kurumlarına yapılması 
nedeniyle adaylara daha fazla yer seçme imkânı tanınarak istedikleri yerlerde görev yapmaları 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 

3. 2005 Yılı Bütçe Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen memur 
kadrolarından Bakanlığımıza 20.000 kadro ayrılmıştır. Bakanlığımıza ayrılan bu kadro da 
illerimizin öğretmenlik alanları itibarıyla ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle 
kullanılmaktadır. 

4. Yukarıda da belirtildiği üzere, Bakanlığımıza tahsis edilen öğretmen kadrolarının 
yetersiz olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının giderilemediği yerler ile alanlarda kısmi 
zamanlı personel istihdam edilmesi yoluna gidilmektedir. 

Öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları öğretmenlerin ders verme görevlerine 
ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır. Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde 
öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptıranlar öğreticiler için de geçerlidir. 
Kadrolu olarak görev yapan öğretmenler ile kısmi zamanlı geçici öğreticiler arasında ücret 
yönünden kayda değer farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle öğretmenler ile öğreticiler 
arasında herhangi bir ayrımcılıktan söz edilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

5. Kısmi zamanlı geçici personel görevlendirmesine ilişkin Maliye Bakanlığından 
geçici personel çalıştırma izni ile Bakanlar Kurulu Karan'nın sonuçlanması Ağustos-2005 
sonu itibarıyla gerçekleştiğinden, başvurular, Eylül ayının ilk haftası içinde, okullar henüz 
eğitim ve öğretime başlamamışken alınmaya başlanmıştır. 

Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen atamaları ile karşılanmaya başlanılmasıyla 
birlikte geçici personel görevlendirilmesi yoluna gidilmeyecektir 

Bilgilerinize arz ederim. 
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56.- Konya Milletvekili Atilla KART'ııı, bir ilçe millî eğitim şube müdürü hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8097) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağ ıdak i so ru la r ımın Mil l i Eğ i t im B a k a n ı B a k a n ı S n . H ü s e y i n Ç e l i k 

taraf ından yaz ı l ı o larak cevaplandı r ı lmas ın ı A n a y a s a ' n ı n 98 v e İç tüzüğün 9 6 . 
maddeler i g e r e ğ i n c e saygıyla t a l ep ede r im. A t i l l a K a r t ' 

C H P K o n y a Mi l le tvek i l i 

Konya-Karapınar Vehbi Yurt İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı olarak görev 
yaparken halen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilen Mevlüt Ergen 
hakkında aşağıda açıklanan iddialar ileri sürülmüştür; 

Adı geçenin asaleten ve idareci olarak görev yapmakta olduğu okula yönetici 
görevlendirmesinin yapılmadığı, okulun çoğu zaman kapalı olduğu, ÛKS sınav sonuçlarının 
duyurulması, mezun öğrencilerin diplomalarının verilmesi, yeni kayıtların yapılması dönemlerinde 
okulda muhatap kimsenin olmadığı, 

adı geçenin 31.8.2005 tarihinde idrak edilen MiraçifcKandili münasebetiyle, yatsı 
namazından önce Merkez Sultan Selim Camii'nde halka vaaz verdiği-ifade edilmiştir. 

Anayasa'nın 24 ve müteakip maddeleri kapsamında; herkesin vicdan, dini inanç 
ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu ve bu özgürlüklerin kısıtlanmaması gerektiği kuşkusuzdur. 
Anayasal düzen ve üiyanet İşleri yapılanması içinde, bu görevin "yasal din görevlileri" tarafından 
yapılmasına kimsenin bir diyeceği olamaz. Ancak, yasal din görevlileri dururken, her vaaz vermek 
isteyenin böyle bir göreve talip olmasının ve bu durumun yaygın bir hal almasının kaosa yol 
açacağı da açıktır. Böyle bir gelişme, din kurallarının hatalı yorumlanması sonucunu yaratacağı 
gibi devamında da istismar edilme sonucunun doğması kaçınılmaz olacaktır. 

B u ge l i şme le r k a r ş ı s ı n d a a ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı n c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı 
t a l e p e t m e k g e r e ğ i d o ğ m u ş t u r ; 

1 -Mevlü t E r g e n ' î n asa le ten Müdür Yard ımcıs ı o l a rak görev yap t ığ ı 
okulda , M ü d ü r Yardımcı l ığ ı v e M ü d ü r kadroları b o ş b u l u n m a s ı n a r a ğ m e n ve b u n a 
göre asl i g ö r e v i n i sü rdürmes i h i zme t in gereklil iği v e zo run lu luğu k a p s a m ı n d a 
o lmas ına r ağmen ; bu görev in aksa t ı lmas ı pahasına n e d e n İlçe Mi l l i Eği t im Ş u b e 
M ü d ü r l ü ğ ü n e vekaleten görevlendi r i lmiş t i r? 

Veka le ten g ö r e v l e n d i r m e n i n yasal ve takdi r i dayanağ ı ned i r? 

V e h b i Yur t İ lköğre t im Okulu 'ndaki t emel h izmet ler in v e görevler in 
aksamas ına , ye r ine ge t i r i lmemes ine neden göz y u m u l m u ş t u r ? Öğrenc i v e velilerin 
mağdur iye t ine neden yol aç ı lmış t ı r? 

2 -Adı geçen in 31 .8 .2005 tarihinde Miraç Kandi l i münasebe t iy l e M e r k e z 
Sultan Sel im C a m i i ' n d e ha lka v a a z verdiği doğru m u d u r ? 

3 - B u i d d i a n ı n d o ğ r u o l d u ğ u v a r s a y ı m ı n d a n h a r e k e t l e ; 

bu şahsa v a a z v e r m e görevi hangi mülk i amir tarafından veri lmişt i r? 

B u izin hangi yasal gerekçeyle veri lmişt i r? 

V a a z v e r m e k o n u s u n d a İlçe Müf tü lüğü 'nün herhangi bir bi lgi ve izni 
sözkonusu m u d u r ? 

İ lçe M ü f t ü l ü ğ ü ' n ü n ; vaaz vernıe görev , so rumlu luk ve yetkis ine 
sahip y a s a l d i n görev l i s i e lemanı y o k mudur? 

B u yetk i , görev ve sorumluluğa sahip bir k a m u görevlisi m e v c u t iken, 
asli görevi ö ğ r e t m e n l i k v e i d a r e c i l i k olan bir kişinin bu görevi yapmas ın ın yasal 
gerekçesi ned i r? 

4-Yukar ı da sözü edi len iddialarla ilgili olarak, idari ve adli süreci 
baş la tmak k o n u s u n d a herhangi bir işlem tesis edi lmiş mid i r? 

Yukar ıda sözü edi len olayların gerçek boyutu nedir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.APK.0.03.05.O3-ll/ "=>°7*1 2 / / ' / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, "Bir ilçe millî eğitim şube müdürü hakkındaki iddialara 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/8097 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Mevlüt ERGEN, Konya Karapınar Merkez Vehbi Yurt tlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 
iken, Valilikçe 06.09.2004 tarihinde aynı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak vekaleten 
görevlendirilmiş ve 11.01.2005 tarihli yazı ile de bu göreve Bakanlıkça vekalet verilmesinin istenmesi üzerine 
vekaleten görevlendirilmesi yapılmıştır. 

Bu çerçevede, ilgiliye 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi uyarınca Bakanlığımızca vekalet görevi 
verilmiştir. 

Konya Valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Karapınar Vehbi Yurt İlköğretim Okulu Müdürü Osman B ALTI OĞLU'nun, Mevlüt ERGEN'in 

Valilikçe 06.09.2004 tarihinde anılan Şube Müdürlüğünde görevlendirilmesinden 10 ay sonra 12.07.2005 
tarihinde vefat ettiği, 

b) Okul Müdürlüğünün, mevcut mevzuata göre Valilikçe vekaleten görevlendirilen Lütfi UĞUR 
tarafından yürütüldüğü, Okulda görevlerin aksamasının ve velilerin mağduriyetti in söz konusu olmadığı. 

c) Mevlüt ERGEN'in, İlçe Müftülüğünde görevli olan vaizlerden birinin Diyanet İşleri Başkanlığı Dil 
Kursuna girmesi birinin de izinli olması nedeniyle Müftülüğün teklifi ve 30.08.2005 tarih ve 233/111 sayılı 
Kaymakamlık oluru ile 31.08.2005 tarihinde Miraç gecesinde vaaz ettiği, 

d) Bahse konu kişinin, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu ve Diyanet İşleri 
Başkanlığının Çalışma Yönergesi'nin 114'üncü maddesine göre dinî yüksek tahsil yapanların vaaz etme yetkisine 
sahip olduğu, 

e) Konuya ilişkin olarak Valilikçe görevlendirilen İlköğretim Müfettişlerince inceleme-soruşturma 
başlatıldığı ve henüz sonuçlanmadığı 

anlaşılmış olup inceleme-soruşturma sonucu getirilecek teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine 
getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"57.- izmir Milletvekili Türkân MIÇOOGULLARI'nın, yatılı okullardaki sağlık hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Türkan MIÇOOGULLAIII 
İzmir Milletvekili 
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1- D a h a ö n c e d e n B a k a n l ı ğ ı n ı z a b a ğ l ı s a ğ l ı k g ö r e v l i l e r i t a r a f ı n d a n v e r i l e n 
y a t ı l ı o k u l l a r d a s a ğ l ı k h i z m e t i u y g u l a m a s ı n e d e n k a l d ı r ı l m ı ş t ı r ? B u 
u y g u l a m a n ı n t e k r a r b a ş l a t ı l m a s ı k o n u s u n d a n e d ü ş ü n ü y o r s u n u z ? 

2 - B u v e b e n z e r i o k u l l a r d a m e y d a n a g e l e b i l e c e k r a h a t s ı z l ı k l a r v e aci l 
m ü d a h a l e i h t i y a c ı k a r ş ı s ı n d a n e g ib i t e d b i r l e r a l ı n m ı ş t ı r ? 

3 - B ü t ü n s a ğ l ı k h i z m e t l e r i n i n t e k b i r ça t ı a l t ı n d a , S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a 
t o p l a n d ı ğ ı g ö z ö n ü n e a l ı n d ı ğ ı n d a , yat ı l ı o k u l l a r a e n a z ı n d a n d e n e y i m l i 
b i r s a ğ l ı k g ö r e v l i s i y a d a h e m ş i r e a t a n m a s ı i ç i n S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı 
n e z d i n d e b i r g i r i ş i m d e b u l u n m a y ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.O.APK.O.O3.05.03-11/ J"° ^ 2 / / / / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, "Yatılı okullardaki sağlık 
hizmetlerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/8105 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı sağlık görevlileri tarafından verilen, yatılı okullarımızdaki sağlık 
hizmetleri uygulaması kaldırılmamıştır. 

2. Bu ve benzeri okullarımızda meydana gelebilecek rahatsızlıklar ve acil müdahale 
ihtiyacı için sağlık personeli olarak hemşire bulunmaktadır. 

3. Hemşire ihtiyacı olup hemşiresi bulunmayan okullarımızın söz konusu personel 
ihtiyacının giderilmesi için 21.07.2005 tarihli ve 44376 sayılı yazımızla; sağlık eğitim 
merkezlerimizin personeli ile birlikte 5283 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığına devredilmesi 
nedeniyle anılan personelin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi isteğinde bulunulmuş 
ve Sağlık Bakanlığınca 03.10.2005 tarihli ve 157348 sayı yazı ile verilen cevapta; "Bakanlığınıza 
bağlı söz konusu okullardaki hemşire ihtiyacının bahse konu okulların bulunduğu illerdeki 
valilikler ve il sağlık müdürlükleri ile Bakanlığınızca koordinasyon sağlanarak, Bakanlığımıza 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşire olarak görev yapan personelin illerdeki sağlık 
hizmetlerinin aksamasına meydan vermeyecek şekilde haftanın bir veya iki günü dönüşümlü 
olarak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre valiliklerce görevlendirme yapılarak giderilmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir." ifadesine yer verilmiş olup illere bu hususta il sağlık 
müdürlükleriyle koordine kurularak tedbir alınması yönünde talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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58.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı ter
cihlerinde il sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/8106) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan konunun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Muğla mil letveki l i 

Anadolu Liseleri 'ne giriş sınav sisteminde yapılan bir değişik l ik le 
bu yıl sınava giren öğrenci lere Türkiye'nin her i l inde tercih yapabi lme 
hakkı veri lmişt ir . Ancak, bu düzenleme bulundukları i l lerde öğrenim 
görmek isteyen öğrencilerin şansını azaltmıştır. A*yrıca MEB tarafından 
açıklanan taban puanlarda belirsizl ik yaşanmaktadır. Puan sistemindeki 
bu karmaşa, öğrencilerin sağlıkl ı tercih yapmalarını zor laştırmaktadır. 
Tercih sınır lamasının ortadan kalkmış olması, bulunduğu şehrin dışında 
bir okulu kazanan öğrencileri yurt sorunuyla karşı karşıya bırakacaktır . 
öğrenc i le r i sınavlara hazır lamaktan ziyade dini ön planda tutan sözde 
eğit im kurumlarının hemen hemen her ilimizde özel yurtları ve evleri 
mevcuttur. Denetimi yapılmayan bu yurt ve evler; f iyat larının uygunluğu 
ve burs imkanlarıyla cazip kılınmakta ve vel i ler in de tercihi olmaktadır. 
"Bel letmen" adı verilen gönüllü kişiler, bu evlerde öğrenci ler i dini 
telkinler le yönlendirmeye çalışmaktadır. Ülkemizin geleceği olan 14 
yaşındaki çocuklarımız değişt i r i len sınav sistemiyle beraber bu 
yurt larda kalmaya mecbur edilecektir. 

1-Puan sistemindeki değişikl iğin gerekçesi ve öğrenci lere sağlayacağı 
fayda nedir? 
2-Sınav sisteminde yapılan değişikl ikle ortaya çıkan tercih karmaşası 
nasıl gideri lecektir? öğrenci ler hangi puanlara göre tercih 
yapacaklardır? 
3- Geçtiğimiz yı l yapılan Anadolu Liseleri 'ne gir iş sınavında 
bulundukları şehrin dışında bir l iseye kayıt olan öğrenci sayısı ve 
yüzdesi kaçtır? Tercih sınır lamasının ortadan kalkmasıyla bu oranın 
artması beklenmektedir . Şehir dışında okuyacak çok sayıda l ise 
öğrencisinin iht iyaçlarının karşı lanması için yaptığınız hazır l ık lar 
nelerdir? 
3-Bulundukları ilde bir Anadolu Lisesi kazanamayan öğrencinin yurt 
ihtiyacının karşı lanması için gerekl i çalışmalar yapılmış mıdır? 
Üniversiteyi kazanan öğrenci ler in de yaşadığı bu sorun, Anadolu 
Liseleri 'ni kazanan öğrenci ler için nasıl çözümlenecekt ir? 
4- Dini kul lanarak öğrenci ler i sınava hazırlayan dershaneler in 
Türkiye'nin hemen her yerinde yurtları ve evleri bulunmaktadır . Bu yurt 
ve evler denet lenmekte midir? 
4-Sınava giren öğrenci lerin yaş ortalaması 14'tür. Bu çocuklar ın 
ai lelerinden uzak, başka şehirde okumalarının psikolojik etk i ler i göz 
önünde bulundurulmuş mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.O8.0 .APK.0.03 .05 .03-11/9° ?1& 2 I / / / 2 0 0 5 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 07.10.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı tercihlerinde il sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin ilgi yazı eki 7/8106 
esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Adayların sınav sonucundaki aldıkları puanlar ÖSYM'nin uyguladığı puanlama 
sistemine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu puanlama sistemi öğrencilerin 4 yıl sonra 
girecekleri üniversitelere giriş sınavındaki puanlama sistemine yabancı kalmamalarını 
sağlayacaktır. Her iki sınavın puan hesaplamasında da birliktelik sağlanmıştır. 

2. Adayların tercihlerini hangi puana göre yapacağı hususunda Bakanlığımızca gerekli 
tedbirler alınmıştır. Bakanlığımız, yapılan 2005 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı ile ilgili okul adlan, kontenjanları, pansiyon durumları, öğretim şekli ve 
benzeri bilgileri adayların bilgisine sunmuştur. Okulların adları, kontenjanları ve pansiyon 
bilgilerinin yer aldığı tabloda, ayrıca; okulların geçen yılki taban-tavan puanları, bu yıla 
dönüştürülmüş puanları ve yüzdelik dilimleri olmak üzere veli ve öğrenciler 
bilgilendirilmişlerdir. Öğrenciler tercihlerini yaparken öncelikli olarak bu yıla dönüştürülmüş 
puanları esas almışlardır. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi almak isleyen öğrenci ve velilere de 
yardımcı olunmuştur. 

3-4. 2004 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci 
alan Anadolu lisesini kazanan öğrenci sayısı 55.168 olup ikamet ettikleri yerleşim biriminden 
başka bir yerleşim birimindeki Anadolu lisesini kazanan öğrenci sayısı 959 ve yüzdesi 
% 1,74'tür. Bu yıl ise l ' inci yerleştirme sonrasında 118.930 öğrenci bir Anadolu lisesine 
yerleştirilmiştir. Bu adaylardan 10.344 aday ikamet ettikleri yerleşim bitiminin dışında bir 
Anadolu lisesine yerleşmiştir. Bu adayların oranı ise % 8,70'dir. 

Sınavla; fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, Anadolu liselerine, Anadolu öğretmen 
liselerine, Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerine, Anadolu imam-hatip liselerine, 
sağlık meslek liseleri ile diğer bakanlıklara bağlı meslek liselerine il ve ilçe sınırlaması 
olmaksızın öğrenci alınmaktadır. Anadolu liselerinde ise bu yıla kadar kısmen il ve ilçe tercih 
sınırlaması uygulanmıştır. Bu yıldan itibaren diğer orta öğretim kurumları gibi tercihler 
tamamen serbest bırakılmış ve birliktelik sağlanmıştır. Ayrıca, Anadolu liseleri tablosunda, 
öğrenci ve velilerini bilgilendirmek amacıyla pansiyonunun olup olmadığı hakkında da bilgi 
verilmiştir. Sınav kılavuzundu ise "Kazandığı okulun pansiyonunun bulunmaması halinde; 
Bakanlığın ilgili dairelerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okulunda devam etmesi 
şartıyla diğer pansiyonlardan birine yerleştirilmeleri "sağlanır." ifadesine yer verilmiştir. 

Diğer taraftan. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin 39/b maddesinde; "Yurtlar, bu 
Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri tarafından ise 
hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir." ve 40'ıncı maddesinde de; "Yurtların 
Bakanlık denetimleri, Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır. 

Yurtların mülkî idare amirliklerince yapılan denetimleri, mülkî idare amirlerinin 
görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe millî eğitin* 
müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel 
hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül 
eder. 

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması halinde ilde oluşturulan denetim ekibi 
denetlemeleri yapar." denilmekte ve mevzuatın gereği yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ — y 
/•—""\^Woç. Dr . im.sej<M t.TjjLtK: 

M i l l î E£i t i ı ı ı B a k a ı l y 
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59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İlindeki bir ilköğretim okulunun tadilat 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/8107) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

! \ . < • 
• f -

-/—~~ 
Kemal DEMİREL v ) 

Bursa Mi l letveki l i ' 

Çocuklarımızın gelecek nesillere daha bilgili yetiştirilmesi aşamasında ilköğretim 
okullarına büyük görev düşmektedir. Bu okullar sayesinde çocuklarımız gerekli bilgi ve 
eğitimi alarak ülkemizin daha çağdaş, daha modern olması ve gelişmiş ülkeler 
arasında yerini almasında görev alabilecektir. 

Gönül isterdi ki, eğitimlerimiz daha modern ve daha çağdaş okullarda 
yapılabilsin. \ 

Basında yer alan haberlere göre; Düzce ilimizin Yahyalâr köyü i lköğretim okulu 
öğrencileri, okul tadilatı tamamlanamadığı için bahçede ders görmekteymiş. 

1. Düzce ili Yahyalâr Köyü ilköğretim okulunun Ağustos ayında başlanan tadilat 
çalışmaları hangi aşamadadır? 

2. Tadilat çalışmaları neden tamamlanamamış ve okulların açıldığı döneme 
sarkmıştır? 

3. Mağdur olan çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesi için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 

4. Belirtilen okulumuzun en kısa sürede eksikliklerinin tamamlanarak uygun 
sınıflarda eğitim vermesinin sağlanması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.O.APK.O.O3.O5.O3-11/ ^>4>î Z l/l /2005 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :07.10.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Düzce İlindeki bir ilköğretim 
okulunun tadilat çalışmalarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/8107 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu yatırım, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince valiliklerce 
oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı çerçevesinde, valiliklerce planlanan ve 
gerçekleştiri len yatırımlardandır. 
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Düzce valiliğince yaptırılan araştırma sonucu; iki derslikle bir anasınıfindan ibaret 
lan söz konusu İlköğretim Okulunun ihalesine, programda yer alan ihaleler yapıldıktan sonra 
^nzilatlardan kalan ödeneklerle başlandığı, okulların açıldığı ilk hafta bir sınıfa öğrencilerin 
lındığı diğer sınıfta onarım yapıldığı, 19.09.2005 tarihinde Okulun onarımının bitirildiği ve 
lerhangi bir eksikliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

60,- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GONÜL'ün cevabı (7/8112) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi GÖNÜL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

£L_ 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekil i 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 
personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 
olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 
alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 
göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 
ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2005/7052-CS C ^ ^ J 3 ^ .EKİM 2005. 

K O N U Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 07 EKİM 2005 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13882 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/8112 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

E K ) 7Nv1.Vecdi GÖNÜL 
(Yazıl. Soru önergesinin Cevabı) ' M i l l î Savunma Bakanı 
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MSB.lığının EKİM 2005 gün ve KAN.KAR: 2005/7052-CS sayılı yazısına Ek (7/8112 sayllıj 
Yazılı Soru Önergesinin cevabı) 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERİLEN 

7/8112 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtında; 
1. KPSS ile alınan personel sayısı 2001 yılında 206, 2002 yılında 156, 2003 yılında 487, 2004 
yılında 158,17.10.2005 tarihine kadar 113 olmak üzere toplam 1120'dir. 
2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 2001 yılında 37, 2002 yılında 38, 2003 yılında 33, 
2004 yılında 26, 17.10.2005 tarihi itibariyle 3 olmak üzere toplam 137'dir. 

3. Anılan yıllarda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel bulunmamaktadır. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 317, 2002 yılında 391, 2003 yılında 171, 2004 
yılında 219,17.10.2005 tarihi itibariyle 166 olmak üzere toplam 1264'tür. 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarda; 

1. 2001 yılında 614, 2002 yılında 174, 2003 yılında 549, 2004 yılında 40, 2005 yılında 203 olmak 
üzere toplam 1580 sivil memurun açıktan ataması yapılmıştır. 

2. Sözleşmeli olarak görev yapan personel sayısı 2001 yılında 125, 2002 yılında 123, 2003 
yılında 127, 2004 yılında 77, 2005 yılında 80 olmak üzere toplam 532'dir. 
3. Genelkurmay Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel 
bulunmamaktadır. 
4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 87, 2002 yılında 70, 2003 yılında 97, 2004 
yılında 205, 2005 yılında 190 olmak üzere toplam 649'dur. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığında; 

1. KPSS ile alınan personel sayısı 2001 yılında 378, 2002 yılında 87,. 2003 yılında 463, 2004 
yılında 63, 2005 yılında 49 olmak üzere toplam 1040'tır. 

2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 2001 yılında 11, 2002 yılında 3, 2003 yılında 3, 2004 
yılında 0, 2005 yılında 0 olmakla beraber sözleşmesi sona erenler dikkate alındığında halen 1'dir. 
3. Anılan yıllarda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel bulunmamaktadır. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 264, 2002 yılında 146, 2003 yılında 154, 2004 
yılında 215, 2005 yılında 227 olmak üzere toplam 1006'dır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; 

1. KPSS ile açıktan atanan personel sayısı 2001 yılında 288, 2002 yılında 41, 2003 yılında 178, 
2004 yılında 62, 19.10 2005 tarihi itibariyle 29 olmak üzere toplam 598'dir. 

2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 2001 yılında 2, 2002 yılında 2, 2003 yılında 2, 2004 
yılında 1,19.10.2005 tarihi itibariyle 1 olmak üzere toplam 8'dir. 
3. Anılan yıllarda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel bulunmamaktadır. 
4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 95, 2002 yılında 78, 2003 yılında 92, 2004 
yılında 64,19.10 2005 tarihi itibariyle 47olmak üzere toplam 376'dır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında; 

1. Alınan personel sayısı 2001 yılında 115, 2002 yılında 94, 2003 yılında 91, 2004 yılında 92, 
2005 yılında 23 olmak üzere toplam 415'tir. 
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MSB.lığının EKİM 2005 gün ve KAN.KAR: 2005/7052-CS sayılı yazısına Ek (7/8112 sayılı 
Yazılı Soru önergesinin cevabı)'inin devamıdır. 

2. Anılan yıllarda sözleşmeli olarak çalıştırılan personel bulunmamaktadır. 

3. Anılan yıllarda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel bulunmamaktadır. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 113, 2002 yılında 169, 2003 yılında 109, 2004 
yılında 80, 2005 yılında 81 olmak üzere toplam 552'dir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığında; 

1. KPSS ile sadece 01.01.2001 tarihi itibariyle 42 kadro karşılıksız personel göreve başlatılmıştır. 

2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 2001 yılında 90, 2002 yılında 87, 2003 yılında 87, 
2004 yılında 85, 2005 yılında 83 olmak üzere toplam 432'dir. 

3. Hizmet satın alma yoluyla istihdam edilen personel sayısı 2001 yılında 77, 2002 yılında 74, 
2003 yılında 117, 2004 yılında105, 2005 yılında 57 olmak üzere toplam 430'dur. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında bulunmamakta, 2002 yılında 1, 2003 yılında 1, 
2004 yılında 1, 2005 yılında 1 olmak üzere toplam 4'tür. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde; 

1. KPSS ile alınan personel sayısı 2000 yılında 174, 2001 yılında 28, 2002 yılında 6,. 2003 
yılında 36, 2004 yılında 92, olmak üzere toplam 336'dır. 

2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı toplam olarak 2000 yılında 2655, 2001 yılında 2538, 
2002 yılında 2437, 2003 yılında 2339, 2004 yılında 2249'dur. 

3. Hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı 2000 yılında 1138, 2001 yılında 898, 
2002 yılında 776, 2003 yılında 764, 2004 yılında ise 754'tür. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2000 yılında 187, 2001 yılında 616, 2002 yılında 324, 2003 
yılında 251, 2004 yılında 187, olmak üzere toplam 1565'tir. 

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında; 

1. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı KPSS sınav sistemine dahil 
olmadığından personel alımı yapılmamıştır.Ancak açıktan atama yoluyla yapılan personel 
alımlarında KPSS sınavına girenler arasından 2004 yılında 146 personel sınav yapılarak alınmıştır 

2. Sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı 2001 yılında 7, 2002 yılında 9, 2003 yılında 9, 2004 
yılında 9, 2005 yılında 3'tür. 

3. Hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı 2001 yılında 17, 2002 yılında 20, 
2003 yılında 29, 2004 yılında 75, 2005 yılında 94'tür. 

4. Emekliye ayrılan personel sayısı 2001 yılında 32, 2002 yılında 101, 2003 yılında 49, 2004 
yılında 27, 2005 yılında 53 olmak üzere toplam 262'dir. 

Bilgilerinize sunarım. 

M.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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61.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara'da kolera ve ishal vakalarında artış 
yaşandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ 'in cevabı (7/8118) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ankara'da bu günlerde ishal vakalarında artış olduğu, vatandaşların 
hastanelerde yığıldığı, hastaların KOLERA olduğu yönünde panik yaşandığı, 
duyumları almaktayım. Ulusal basında da bu yönde haberler çıkmaktadır. 

Bakanlığınızın birinci basamak sağlık hizmetlerini (koruyucu ,, sağlık 
hizmetlerini) aksattığı ve önem verilmediği, sadece paralı-c(Tedavi edici)-sağlık 
hizmetlerine önem verdiği ve çalışanların performans değerlendirmesi İçin (döner 
parası için) koruyucu hizmetlerle ilgilenmediği ve yapmadıkları, sadece muayene ve 
laboratuar işlerine baktıkları yönünde duyumlar almaktayım. 

Bu bağlamda; 
1- Ankara'da kolera vakalarına rastlanmış mıdır? Rastlanmışsa kaç kişidir? 

2005 Hazirandan bugüne kadar koleradan öten var mıdır? Varsa kimlerdir? 

2- 2005 Hazirandan bugüne kadar kaç kişi ishal olmuştur? İshalde ölen var 
mıdır? Varsa kaç kişidir? Bu ishallerin etkeni nedir? Ne gibi önlemler alınmıştır? 

3- Kolera veya ishal vakaları için filyasyon raporu hazırlanmış mıdır? Kaynak 
nedir? Ne gibi önlemler alınmıştır? Hangi kurum ve kuruluşlarla İşbirliği yapılmıştır? 

4~ Koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamasının sebepleri ..nelerdir? Bu 
aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B100TSH01 i 0001 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 2 7. 10.0 5 1 4 9 4 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07/10/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/13882 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından, Ankara'da kolera ve ishal 
vakalarında artış yaşandığına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK: Önerge Cevabı Sağlık Bakam 
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Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ tarafından, Ankara'da kolera ve ishal 
vakalarında artış yaşandığına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU 1: Ankara'da kolera vakalarına rastlanmış mıdır? Rastlanmışsa kaç 
kişidir? 2005 Hazirandan bu güne kadar koleradan ölen var mıdır? Varsa kimlerdir? 

CEVAP 1: Ankara ilinde Eylül 2005 sonuna kadar sağlık kuruluşlarında kolera tanısı 
konmuş ve Bakanlığımıza bildirimi yapılmış herhangi bir vaka bulunmamaktadır. 

SORU 2: 2005 Hazirandan bu güne kadar kaç kişi ishal olmuştur? İshalde ölen 
var mıdır? Varsa kaç kişidir? Bu ishallerin etkeni nedir? Ne gibi önlemler alınmıştır? 

CEVAP 2: Her yıl yaz aylarında, özellikle yerleşim yerlerindeki su ve kanalizasyon 
sisteminin düzensizliği, çiğ olarak tüketilen sebzelerin üretimindeki çevre koşullarının ve 
sulamada kullanılan suların niteliklerinin yetersiz olması, toplumun kişisel hijyen kuralları 
konusundaki davranış eksiklikleri gibi etkenlerin bir araya gelmesi, su ve besinlerle bulaşan 
hastalıkların sayılarında artışlara neden olmaktadır. Bu nedenle Haziran-Eylül aylarında rutin 
bildirim sistemine ilaveten, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar için haftalık sürveyans 
uygulanmaktadır. 

Ankara ve Türkiye Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Sürveyans TOPLAM; 
Haziran-Eylül 2005 

İLLER 

ANKARA 
TOPLAM 

80 İL TOPLAM 

AKLfT SULU İSHAL 

0-59 AY 

9603 

160611 

S YAŞ-. 

19542 

213943 

AKUT KANLI İSHAL 

0-59 
AY 

196 

4B93 

5 Y A Ş * , 

912 

4812 

TİFO 

0-59 
AY 

13 

215 

5 YAŞ» 

18 

2377 

AKUTVİRAI 
HEPATİT A-E 

0-59 
AY 

18 

590 

5 
YAŞ» 

9t 

2038 

KOLERA 

0-59 
AY 

0 

0 

5 
YAŞ* 

0 

0 

5 a-

163 

300 

8i 

1 
273 

124 

EH
EC

 

10 

58 

^g 

0 

0 

o 

I 

3350 

10581 

.10 < 
•X. 

ti 

I 
d 

452 

2308 

Tabloda da görüldüğü gibi yaz aylarında tüm Türkiye'de toplam 403.699 akut sulu 
ishal, 10.813 akut kanlı ishal, 2.623 tifo vakası görülmüştür. Yine aynı aylarda toplam 42.629 
gaita kültürü alınmış, 463 salmonella, 397 shigella, 68 EHEC üremiştir. 134.117 kişide 
gaitada parazit incelemesi yapılmış; 13.931 E.histolytica, 2.760 G.intestinalis tespit edilmiştir. 

Bakanlığımız ve taşra teşkilatımız, bu tür hastalıkların engellenmesi için vakaların 
artış trendini düzenli olarak izlemekte, salgın riski olan durumlarda sağlık kurumlarının 
kapasitelerini planlamakta ve personelin konu ile ilgili çalışmalarını gözden geçirmektedir. 
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SORU 3: Kolera veya ishal vakaları için fîlyasyon raporu hazırlanmış mıdır? 
Kaynak nedir? Ne gibi önlemler alınmıştır? Hangi kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılmıştır? 

CEVAP 3: İshal vakaları ile ilgili haftalık sürveyans yapılmıştır. Sürveyans sonucuna 
bağlı olarak fîlyasyon çalışmalarını, İl Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Ocakları birlikte 
yapmışlardır. Ülke genelinde yapılan fîlyasyon çalışmaları sonuçlarına göre; 

I. İshal vakalarının ağırlıklı olarak yerleşim yerlerindeki alt yapı 
bozukluklarından kaynaklandığı, bunun sonucu olarak içme ve kullanma 
sularının yer yer kontamine olduğu tespit edilmiştir. 

n. Şebeke sularında zaman zaman yeterli klor bulunmadığı tespit edilmiştir. 
III. Toplumun genel hijyen kurallarına uymadığı gözlenmiştir. 
IV. Bazı yerleşim yerlerinde kontamine sularla (kanalizasyon karışmış 

sulama suları vb) sebze ve meyve bahçelerinin sulandığı tespit edilmiştir. 

Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların azaltılması ve yok edilmesi için yapılması 
gereken uygulamalar konusunda Bakanlığımız ve taşra teşkilatımız sorumlu kuruluşlara 
gerekli uyarılan yapmaktadır. Bulaşıcı hastahklann engellenmesinde; çevrenin olumlu hale 
getirilmesi, atıkların sağlıklı bir şekilde yok edilmesi, suların dezenfeksiyonu, vektörlerin 
ortadan kaldırılması, gıda güvenliği ve kişisel temizliğin bir yaşam biçimi haline getirilmesi 
önemlidir. Bütün bu önlemlerin önemli bir kısmı belediyelerin hizmet alanına girmektedir. 
Konunun önemi İçişleri Bakanlığı'na iletilerek ilgili Bakanlık tarafından Valiliklerin ve 
Belediye Başkanlıklannın uyarılması sağlanmıştır. Konu ile ilgili bilgi notu hazırlanarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilmiş ve hutbeler aracılığıyla halkın bilgilendirilmesi 
istenilmiştir. Ayrıca yazılı ve görsel basın aracılığıyla her fırsat değerlendirilerek halkı 
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bulaşıcı hastalıkların yalnızca sağlık teşkilatının 
çabalarıyla önlenmeleri çok güç olup; tüm kamu sektörünün etkin katılımı gerekmektedir. 
Bakanlığımın görev alanına giren konular titizlikle takip edilmekte, taviz verilmeksizin 
incelenmekte ve önlemler alınmaktadır. 

SORU 4: Koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamasının sebepleri nelerdir? Bu 
aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4: Koruyucu sağlık hizmetlerinde aksama söz konusu değildir. Aksine 
koruyucu sağlık hizmetleri Bakanlığım döneminde daha da gelişmiştir. Bu amaçla; 

• Sağlık personeline koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir. 
• Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslar arası kuruluşlarla işbirliği içinde 

çalışılmakta, bu alanda dünyada olan gelişmeler yakından takip edilmekte ve ülkemizde 
uygulamaya konulmaktadır. 

• Sağlık personelinin görev yükünü azaltma çalışmalanmız devam etmekte olup, aile 
hekimliği sistemi ile bireysel koruyucu sağlık hizmetleri aile hekimleri, topluma yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri ise toplum sağlığı merkezleri üzerinden yürütülecektir. 

• Döner sermaye katkı paylan ile sağlık personelinin hizmeti sahiplenmesi arttırılmıştır. 
• Sektörlerarası işbirliğine büyük önem verilmektedir. 
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62.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Düzce İlindeki aile hekimliği pilot uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/8144) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i sorularımın S a ğ l ı k Bakanı S a y ı n R e c e p A K D A ö tarafından 
yazılı olarak y a n ı t l a n m a s ı için gereğ in in yap ı lmas ın ı s a y g ı l a r ı m l a a r z eder im. 
12 . O 9 . 2 0 0 5 

>r. Züheyir AMBER 
Hatay Milletvekili 

1-) D ü z c e lli'nde Aile Hekimliği pilot uygulaması baş latma karan n e zaman 
verilmiş v e hangi tarihte uygulama başlamıştır? 

2-) Aile Hekimliği uygulaması için Düzce lli'nde kaç hekime, k a ç s a a t eğitim 
verilmiştir? Eğitim konulan nelerdir? Avrupa ülkelerinde Aite Hekimliği eğitim süresi 
ne kadardır? 

b 

3-) Düzce 'de Aile Hekimliği uygulaması için kaç bö lge kurulmuş v e kurulan bu 
bölgelerin bir kısmının öze l sektör için ayrıldığı doğru mudur? Doğruysa kaç bölge 
hangi nedenle ayrılmıştır? 

4-) Bu ilde Aile Hekimliği uygulamasını tercih e t m e y e n hekimlere baskı 
uygulanmakta mıdır? 

5-) Bu ilimizde koruyucu sağlık hizmetleri devam e tmekte midir? Ediyorsa 
uygulaması nasıldır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : B10OTSH020O003 
Konu: Soru önergesi 

2 7.10.0b 1 4 9 5 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız 

Hatay Milletvekili Züheyir AMBER tarafından verilen "Aile Hekimliği Pilot 
Uygulamasına İlişkin" 7/8144 Esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
EK: 1 adet- Bakan 

cJ 
f. Dr. Recep AKBA 
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Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER tarafından verilen "Düzce'de Aile Hekimliği Pilot 
Uygulamasına İlişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

1- Düzce İli'nde Aile Hekimliği pilot uygulaması başlatma kararı ne zaman verilmiş 
ve hangi tarihte uygulamaya başlamıştır. 

2- Aile hekimliği uygulaması için Düzce İli'nde kaç hekime, kaç saat eğitim 
verilmiştir? Eğitim konulan nelerdir? Avrupa ülkelerinde Aile Hekimliği eğitim süresi ne 
kadardır. 

3- Düzce'de Aile hekimliği uygulaması için kaç bölge kurulmuş ve kurulan bu 
bölgelerin bir kısmının özel sektör için ayrıldığı doğru mudur? Doğruysa kaç bölge hangi 
nedenle ayrılmıştır? 

4- Bu ilde Aile Hekimliği uygulamasını tercih etmeyen hekimlere baskı uygulanmakta 
mıdır? 

5- Bu ilimizde koruyucu sağlık hizmetleri devam etmekte midir? Ediyorsa 
uygulanması nasıldır? 

CEVAPLAR 

1- Düzce İlinde aile hekimliği pilot uygulamasını başlatma kararını 03.01.2005 
tarihinde verdik. Gerekli hazırlıklan yaptıktan sonra uygulamaya 16.09.2005 tarihinde 
başladık. 

2- Aile hekimliği uygulaması için Düzce'de çalışan 118 hekime 10 günlük "Aile 
Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi" verdik. Bu eğitimin süresi 60 saattir.Eğitim 
konulan aile hekimliği uygulaması çerçevesinde özlük haklan, aile hekimliği disiplinin 
tanıtımı ve prensipleri, iletişim becerileri, birinci basamakta klinik yaklaşım, birinci 
basamakta araştırma ve kayıtlar ile birinci basamakta sürekli eğitim başlıklannı 
kapsamaktadır. Bu eğitim birinci aşama eğitimidir. İkinci aşama eğitimlerle klinik bilgi ve 
becerilerin geliştirilmesini hedefledik. Bu eğitim bir yıl sürecek hizmet içi eğitimle 
sağlanacaktır. 

Avrupa ülkelerinde geçiş döneminde ülkeden ülkeye değişen farklı uygulamalar 
yapılmıştır. Bazı ülkeler 6 yıla yayılan eğitim süreci uygularken (Örneğin: Finlandiya) bazı 
ülkeler ise (Örneğin: Polonya) sahada çalışan hekimlerini aile hekimi olarak ilan etmiştir. 
Geçiş döneminden sonra aile hekimliği uzmanlan sistemde aktif görev almışlardır. Ülkemizde 
de geçiş döneminden sonra aile hekimliği uzmanlan sistemde asıl rolü alacaktır. 

3- Düzce 104 aile hekimliği uygulama bölgesine ayrılmıştır. Düzce il merkezinde 3, 
ilçelerde ise 2 bölge bu yerlerde kamu ile ilişkisi olmayan hekimlerin tercihine öncelikle 
sunulmuştur. Merkezde özel çalışan hekimler bu tercih haklannı kullanmamışlardır. İki ilçede 
ise birer hekim bu haklannı kullanmışlardır. 

4- Aile hekimliği uygulamasını tercih etmeyen personele herhangi bir şekilde baskı 
uygulanmamıştır. İlan edilen yerlerin 71'inde gönüllüler görev almış olup, diğer bölgeler için 
geçici olarak 10 kişi görevlendirilmiştir. 

5- Düzce ilinde koruyucu sağlık hizmetleri devam etmektedir. Aile hekimlerimiz ve 
birlikte çalıştıklan aile sağlığı elemanlan gerek kendilerine başvuran kişilere gerekse gezici 
sağlık hizmeti yolu ile kişilere yaşadıklan yerlerde ulaşarak koruyucu sağlık hizmetlerini 
vermektedirler. 
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63.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/8151) 

24.8.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara* alınan 
personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldar? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 
olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem İçerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 
alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 
göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 
ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYİ : B 14 0 B H İ 0 00 00 0 2 - £ ^ l 2 7 EKİM 2005 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8151-13591/38860 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'in "Son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan 
personel sayısına " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/8151) esas nolu 
yazılı soru önergesine ait cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A1KCOŞKJJI 
EK: 4 sayfa önerge cevabı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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BURSA MİLLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Soru önergesindeki sorulara ilişkin olarak Bakanlığımız ve Bağh,llgili Kuruluşlarım 
ilgilendiren hususlar aşağıda sunulmuştur. 

1- Bakanlığımıza Kamu Personeli Seçme Sınavı ile son 5 yıllık dönem içerisinde 
toplam 59 personelin ataması yapılmıştır. 

Ataması yapılan personelin yıllara göre dağılımı; 
2001 yılında 31, 
2002 yılında 11, 
2003 yılında 3, 
2004 yılında 13, 
2005 yılında 1 personelin ataması yapılmıştır. 

2- Bakanlığımızda son 5 yıllık dönem içerisinde sözleşmeli olarak çalışan personelin 
yıllara göre dağılımı; 
2001 yılında 32, 
2002 yılında 41, 
2003 yılında 41, 
2004 yılında 42, 
2005 yılında 77 personel çalışmaktadır. 

3- Bakanlığımız görev alanma giren konularda son 5 yıllık dönem içinde hizmet 
satın alınması yoluyla görevlendirilen personel durumu; 

KONUSU 
Çevre düzenlemesi ve temizlik hizrrıetjcri 
Çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetleri 
Çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetleri 
Çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetleri 
Çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetleri 

4- Bakanlığımızdan son 5 yıllık dönem içerisinde toplam 479 personel emekliye 
ayrılmıştır. 

Emekliye ayrılan personelin yıllara göre dağılımı; 
2001 yılında 110, 
2002 yılında 94, 
2003 yılında 92, 
2004 yılında 95, 
2005 yılında 88 personel emekliye ayrılmıştır. 

YILI 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

PERSONEL SAYISI 
40 
40 
40 
40 
50 

- 4 1 3 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cevap 1- 2000 

Cevap 2-2000 
4187 

Cevap 3- 2000 
867 

Cevap 4- 2000 
96 

2001 

2001 
4051 

2001 
1013 

2001 
126 

2002 

2002 
3921 

2002 
1773 

2002 
101 

2003 

2003 
3673 

2003 
1874 

2003 
207 

2004 
90 

2004 
3533 

2004 
2208 

2004 
154 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 

Enstitü 132 Sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe haiz Özel Hukuk Hükümlerine göre 
yönetilen bir kamu kurumu olup,personelini 132 Sayılı kuruluş Kanununun 14 ncü 
maddesine istinaden çıkarılan TSE Personel Yönetmeliği Hükümlerine göre istihdam 
etmektedir. Enstitünün Devlet Personel mevzuatı ve bütçe mevzuatı içerisinde ilgisi ilişiği 
yoktur. 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Cevap 1-Başkanlığa, Merkezi memurluk sınavlan sonuçlan ile 2001 yılında 3 kişi, 2002 
yılında 4 kişi, 2003 yılında 180 kişi alınmış olup, 2004 ve 2005 yıllarında personel alımı 
yapılmamıştır 
Cevap 2- Başkanlıkta istihdam edilen tüm personel sözleşmeli olarak çalışmakta olup,sayısı 
2001 yılı 31 Aralık itibari ile 492 kişi, 2002 yılı 31 Aralık itibari ile 508 kişi, 2003 yılı 31 
Aralık itibari ile 673 kişi, 2004 yılı 31 Aralık itibari ile 672 kişi,2005 yılı Ekim ayı itibari ile 
657 kişidir. 

Cevap 3- Başkanlıkta hizmet satm alımı yoluyla, 2001 yılında 149 kişi, 2002 yılında 169 kişi, 
2003 yılında 212 kişi, 2004 yılında 208 kişi ve 2005 yılında 15 Ekim tarihine kadar 231 kişi 
görevlendirilmiştir. 
Cevap 4- Başkanlık personelinden 2001 yılı içerisinde 5 kişi,2002 yılı içerisinde 2 kişi, 2003 
yılı içerisinde 8 kişi,2004 yılı içerisinde 3 kişi, 2005 yılı içerisinde Ekim ayına kadar 6 kişi 
emekliye ayrılmıştır. 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

Cevap 1- 2001-2005 yıllan arası KPSS ile Enstitüde göreve başlayan personel sayısı 
2001 2002 2003 2004 2005 
11(*) - - 38(*) 20(**) 

(*) 11 adet A grubu kadrosu, 21 adet A grubu kadrosu, 17 adet B grubu kadrosu 
(**) 20 adet B grubu kadrolarına açıktan atama talebinde bulunulmuştur. 

Cevap 2- 2001-2005 yıllan arası Enstitüde kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personel sayısı 
2001 2002 2003 2004 2005 
116 118 115 138 136(*) 

(*) 17.10.2005 tarihi itibari ile 

Cevap 3-2001-2005 yıllan arası Enstitüde satın alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı 
2001 2002 2003 2004 2005 
133 133 160 153 146(*) 

(*) 17.10.2005 tarihi itibari ile 

Cevap 4- 2001-2005 yıllan arası Enstitüden emekliye aynlan personel sayısı 
2001 2002 2003 2004 2005 
8 4 1 6 3 

SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cevap 1- Son 5 yıllık dönemde KPSS ile kuruma personel alımı yapılmamıştır. 
Cevap 2- Kurumda 2000 yılmda 269, 2001 yılında 238, 2002 yılında 229, 2003 yılında 212, 
2004 yılmda 193 personel çalışmış olup, 30.09.2005 tarihi itibariyle halen 176 sözleşmeli 
personel çalışmaktadır. 
Cevap 3- Kurumda hizmet satın alma yoluyla, 2000 yılında 108, 2001 yılında 110, 2002 
yılında 113, 2003 yılmda 58, 2004 yılında 60 firma işçisi çalıştınlmış, 2005 yılında ise 55 
firma işçisi çalıştırılmaktadır. 
Cevap 4- Kurumda 2000 yılında 9 sözleşmeli personel, 34 işçi, 2001 yılında 28 sözleşmeli 
personel, 10 işçi, 2002 yılında 8 sözleşmeli personel, 7 işçi, 2003 yılında 18 sözleşmeli 
personel, 7 işçi, 2004 yılmda 16 sözleşmeli personel, 1 işçi, 30.09.2005 tarihine kadar 16 
sözleşmeli personel, 2 işçi emekliye ayrılmıştır. 

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 

Cevap 1-Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Kuruma alınan personel sayısı 2002 yılında 7, 
2004 yılmda 43 olmak üzere toplam 50 kişidir. 
Cevap 2-580 sayılı kanunla kurulmuş olan kurum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olmayıp, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerini uygulayan bir kurumdur.Kurumda istihdam edilen tüm personel İdari Hizmet 
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Sözleşmesi ile çalışmaktadır. Kurumda 2000 yılında 149 kişi, 2001 yılında 141 kişi, 2002 
yılında 142 kişi, 2003 yılında 131 kişi, 2004 yılında 166 kişi görev yapmıştır. İçinde 
bulunduğumuz 2005 yılında (15.10 2005 tarihi itibariyle) halen 160 kişi sözleşmeli olarak 
çalışmaktadır. 
Cevap 3- Son 5 yıllık dönem içerisinde kurumda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen 
personel sayısı 2004 yılında 9,2005 yılında 17 olmak üzere toplam 26 kişidir. 
Cevap 4- Son 5 yıllık dönem içerisinde kurumda emekli olan personel sayısı 2001 yılında 3, 
2002 yılında 6, 2003 yılında 8, 2004 yılında 12 ve 2005 yılında 7 kişi olmak üzere toplam 36 
kişidir. 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

Kuruma KPSS ile personel alımı olmamıştır. Kurumda 2001 ve 2002 yıllarında 27, 2003 ve 
2004 yıllarında 33 personel çalışmıştır. İçinde bulunduğumuz 2005 yılında tümü sözleşmeli 
toplam 33 personel çalışmaktadır. Kurumda hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen 
personel bulunmamaktadır. Kurumdan bu güne kadar emekliye ayrılan personel 
bulunmamaktadır. 

REKABET KURUMU 

Cevap 1- 12.12.2001 tarihinde 12 adet Rekabet Uzman Yardımcısı, 05.01.2005 tarihinde 12 
adet Rekabet Uzman Yardımcısı ve 03.10.2005 tarihinde 3 adet Mütercim - Tercüman 
alınmıştır. 
Cevap 2-Personel sayısı; 31.12.2001 tarihinde 318, 31.12.2002 tarihinde 317, 31.12.2003 
tarihinde 310, 31.12.2004 tarihinde 299 ve 15.10.2005 tarihinde 308 
Cevap 3- Hizmet satın alma yoluyla; temizlik hizmetleri için 2001 yılında 21, güvenlik 
hizmetleri için 22 personel, temizlik hizmetleri için 2002 yılında 20, güvenlik hizmetleri için 
22 personel, temizlik hizmetleri için 2003 yılında 20, güvenlik hizmetleri için 22 personel, 
temizlik hizmetleri için 2004 yılında 20, güvenlik hizmetleri için 22 personel, temizlik 
hizmetleri için 2005 yılında 18 ve güvenlik hizmetleri için 10 personel 
Cevap 4- Emekliye ayrılan 2001 yılında 2 personel, 2002 yılında 2 personel, 2003 yılında 5 
personel, 2004 yılında 5 personel, 2005 yılında 2 personel 

ŞEKER KURUMU 

.Cevap 1- 4634 sayılı Şeker Kanunun 10. maddesi gereğince kurum hizmet birimlerinde 
istihdam edilen personel, 1475 (yeni 4857) sayılı iş kanununa hükümlerine tabi olup, mülakat 
sınavı ile işe alınmışlardır. Mülakat sınavları sırasında KPSS ve DMS puanlan da dikkate 
alınmıştır. 2003 yılı sonu itibariyle bu şekilde işe alınan idari personel sayısı 17'dir. 
Cevap 2- Kurumda iş kanununa tabi olarak iş sözleşmesi ile çalışan personel sayısı 2003 
yılında 24,2004 yılında 26, 2005 yılında ise 25'dir. 
Cevap 3-Son 5 yıllık dönem içinde hizmet satın alması yoluyla görevlendirilen personel 
bulunmamaktadır. 
Cevap 4- Son 5 yıllık dönem içinde emekliye ayrılan personel bulunmamaktadır. 
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64.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇIÇEK'in, Sabiha Gökçen Havaalanının daha etkin 
kullanılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8181) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇÎÇEK / 

CHP İstanbul Milletvekili 

Ulusal ve Uluslar arası düzeyde hizmet sunulan ve İstanbul'a üçüncü bir havaalanı 

yapılması gündemde iken İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nm \stenilen düzeyde verimli 

olarak faaliyet göstermesi için ; 

1. Sabiha Gökçen Havaalanının daha verimli hale getirilmesi konusunda bir 

çalışmanız var mıdır? 

2. Yoğun trafiğin yaşandığı Yeşilköy Atatürk Havalimanındaki bazı iniş ve 

kalkışları, Sabiha Gökçen Havaalanına yönlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A 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 ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 6 1 0 . 0 1 / - \8\(* - ^ fgf>? ^ 2 K A S / M 2 0 0 * 
K O N U : İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i 

Sayın Ali Rıza GÜLÇIÇEK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in 7/8181-13255 sayılı yazılı soru 
Önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Binali YILDIRIM 
7Ce~vap formu Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA GÜLÇİÇEK'İN 
7/8181-13255 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde hizmet sunulan ve İstanbul'a üçüncü bir 
havaalanı yapılması gündemde iken İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın istenilen 
düzeyde verimli olarak faaliyet göstermesi için; 

SORU-1 Sabiha Gökçen Havaalanının daha verimli hale getirilmesi konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? 

SORU-2 Yoğun trafiğin yaşandığı Yeşilköy Atatürk Havalimanındaki bazı 
iniş ve kalkışları, Sabiha Gökçen Havaalanına yönlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP: Bilindiği üzere Sabiha Gökçen Havaalanı, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı tarafından inşa ve tesis ettirilmiş olup, fiziksel gelişim ve işletimi de 
anılan idarenin uhdesindeki HEAŞ-Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. 
tarafından yapılmaktadır. 

Ancak, Bakanlığımızca alınmış bulunan bir dizi önlemler ve başlatılan 
Bölgesel Hava Taşımacılığı Projesi kapsamında; THY A.O.'nın yanı sıra özel sektöre 
ait iç hatlardaki uçuşların bir kısmı Sabiha Gökçen havaalanına yönlendirilmiş olup, 
bir çok şehrimize de dış hatlardan bağlantılı iç hat seferi verilmek suretiyle yoğun bir 
trafik oluşturulmuştur. 

Ayrıca, tarifesiz charter seferlerle ülkemize gelen yabancı havayolu işletmeleri 
yanı sıra, Bölgenin HAC uçuşları, tarifesiz kargo seferleri ile yeni kurulan iç hat 
uçuşları Sabiha Gökçen havaalanına yönlendirilmişlerdir. Bunun sonucunda 2003 
yılındaki 6.412 uçak trafiği %40 artışla 2004 yılında 8.983 uçağa, 2003 yılındaki 
157.172 yolcu sayısı %56 artışla 2004 yılında 245.499 yolcuya ve 2003 yılındaki 
29.823 ton yük %28 artışla 2004 yılında 38.236 ton'a ulaşmıştır. Keza 2003 yılında 
3.700 hacı gönderen Sabiha GÖKÇEN Havaalanı, 2004 yılında %110 artışla 7.800 
bölge hacısını uğurlamıştır. 

Öte yandan, THY 30 Nisan 2005 tarihinden bu yana Sabiha GÖKÇEN 
Havaalanından İzmir, Antalya, Trabzon, Adana ve Antalya'ya içhat uçuşlarına 
başlamış olup, 17 Haziran 2005 tarihinden itibaren bu konsepte Bodrum seferlerini de 
eklemiştir. 

THY'nin Sabiha GÖKÇEN'den seferlerinin 30 Nisan-15 Mayıs 2005 arası 16 
günlük İÇHAT uçuşlarının doluluk oranı %70 olup, DIŞHAT'tan gMen yolcularla 
desteklenen ATATÜRK THY uçuşları ile yaklaşık aynı doluluk sağlanmıştır. 

CORENDON adlı firmanın PERMİ'si Sabiha GÖKÇEN için onaylanmış olup, 
hergün 1 HOLLANDA (Eindhoven), 1 BELÇİKA (Brüksel) uçuşları Nisan 2005 
başından beri devam etmektedir. 

1 Haziran 2005 tarihinden itibaren her türlü teknik inişlere, 7 saati geçen yatı 
uçuşlarına, tarifesiz (charter) kargo ve bagaj uçuşlanna, birbirini izleyen 2 ay 
içerisinde 4 seferden az olan düzensiz tarifesiz (charter) uçuşlarına, en fazla 20 k.Qİtuk 
kapasiteli turbo.prop ve jet motorlu uçaklar dışındaki uçaklara, he/'türlü Eğitim, 
gösteri, sportif uçuşlarla VFR uçuşlara Atatürk Hava Limatd'na . iniş Uzjaİ 
verilmeyerek Sabiha GÖKÇEN Havaalanına yeterli uçuş trafiği sağl|ruıuştvr. 
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65.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Nahçivan-Aralık-Iğdır-Kars Demiryolu Projesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8183) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 08.08.2005 f-$fos?<:+'t*'b> 
Prof. Dr. D u r s u n A K D E M İ R 

Anavatan İğdır Milletvekili 

Fizibilitesi 1994 yılında, Ortadoğu Teknik Üniversitesine yaptırılmış 
Nahçivan-Arahk-lğdır-Kars Demiryolu Projesinin tamamlanması ile geniş bir 
bölgesel alan içerisinde yaygın bir demiryolu ağı üzerinde, hızlı ve düşük 
maliyetli demiryolu taşımacılığının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye 'nin ve İlimizin stratejik konumu ve üretim potansiyeli göz. önüne 
alınarak Kars-Igdır-Nahçıvan (AZERBAYCAN) Demiryolu Hattının, 
Borualan-IRAN ile bağlantılı olacak şekilde yeniöen projelendirilerek 
uygulamaya geçilmesi ve söz konusu projenin gerçekleşmesi durumunda: 
Nahçıvan'da, İran'da ve İğdır'da trene binen bir kişinin Kars üzerinden 
İstanbul'a gidebileceği gibi, Moskova'ya da rahatlıkla gidebilir. Hatta İpekyolu 
günümüze uyarlanırsa Çin'e kadar da varabilir. 

İlimizde sadece karayolu taşımacılığın yapılması ve ana merkezlere 
uzakta olmasının oluşturduğu ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
sorunların çözümünü kolaylaştıracak ve ayrıca bölgemizin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına muazzam bir ticari potansiyel oluşturacak olması nedeniyle bu 
stratejik projenin biran önce hayata geçirilmesi ve bölgeye uygulanacak olan 
diğer projelerle uyumlu hale getirilmesi hususu değerlendirilmelidir. 

Önemini vurgulamaya çalıştığımız bu proje halen Bakanlığınızın yatırım 
projeleri stoklarında yer almakta olup konu ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 28 sayılı 
dosyamız Bakanlığınıza sunulmuştu. 

Bu bilgiler ı ş ığında; 

1. Bu proje için şimdiye kadar yapılan çalışmalar nelerdir? 

2. Ülkemiz, bölgemiz ve uluslar arası öneme haiz bu kadar önem arz eden 
bir proje şimdiye kadar niçin bekletilmiştir? 

3. Söz konusu projeyi ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0. APK. 0.10.01.610.01/-ISI s -LS^^f 22 KASIM 2005 
KONU : İğdır Milletvekili 

Sayın Dursun AKDEMlR'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 
yazısı. 
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İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in 7/8183-13434 sayılı yazıh soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f â v a p formu Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 
7/8183-13434 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Fizibilitesi 1994 yılında, Ortadoğu Teknik Üniversitesine yaptırılmış 
Nahçivan-Aralık-Iğdır-Kars Demiryolu Projesinin tamamlanması ile geniş bir 
bölgesel alan içerisinde yaygın bir demiryolu ağı üzerinde, hızlı ve düşük maliyetli 
demiryolu taşımacılığının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye'nin ve İlimizin stratejik konumu ve üretim potansiyeli göz önüne 
alınarak Kars-Iğdır-Nahçıvan (AZERBAYCAN) Demiryolu Hattının Borualan-İRAN 
ile bağlantılı olacak şekilde yeniden projelendirilerek uygulamaya geçilmesi ve söz 
konusu projenin gerçekleşmesi durumunda; Nahçıvan'da, İran'da ve İğdır'da trene 
binen bir kişinin Kars üzerinden İstanbul'a gidebileceği gibi, Moskova'ya da 
rahatlıkla gidebilir. Hatta İpekyolu günümüze uyarlanırsa Çin'e kadar da varabilir. 

İlimizde sadece karayolu taşımacılığın yapılması ve ana merkezlere uzakta 
olmasının oluşturduğu ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunların çözümünü 
kolaylaştıracak ve ayrıca bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına muazzam bir 
ticari potansiyel oluşturacak olması nedeniyle bu stratejik projenin biran önce hayata 
geçirilmesi ve bölgeye uygulanacak olan diğer projelerle uyumlu hale getirilmesi 
hususu değerlendirilmelidir. 

Önemini vurgulamaya çalıştığımız bu proje halen Bakanlığınızın yatırım 
projeleri stoklarında yer almakta olup, konu ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 28 sayılı 
dosyamız Bakanlığınıza sunulmuştu. 

SORU-1 Proje için şimdiye kadar yapılan çalışmalar nelerdir? 
SORU-2 Ülkemiz, bölgemiz ve uluslararası öneme haiz bu kadar önem arz 

eden bir proje şimdiye kadar niçin bekletilmiştir? 
SORU-3 Söz konusu projeyi ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP: Kars-Iğdır-Aralık-Nahcivan demiryolu bağlantısının fizibilite etüdü 
1994 yılında ODTÜ tarafından yapılmış, ancak hat fizibıl çıkmadığından, hat ile ilgili 
bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Ancak, günün koşullarına göre yeniden bir fizibilite etüdü yarılarak hattın 
fizibıl çıkması halinde; etüd-proje ve yapım işleri, bütçe imkanları çerçevesinde ve 
projenin Yatırm ^Programlarına girebilmesine bağlı olarak ileriki yıllarda 
yaptırılabilecekti 
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66.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/8185) 

24.8.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letvekil i 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 
ir 

personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 

olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 

alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 

göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 

ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l an l ama ve Koord inasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 
SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.610.01/-t82O ~ (f $9'Z- J t 2 K A $ i M 2005 
KONU : B u r s a Mi l l e tvek i l i 

Sayın Kemal DEMÎREL'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 
yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/8185-13588 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Jînali YILDIRIM 
TcTvap formu Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/8185-13588 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU-1 Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 
personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllar göre nasıldır? 

CEVAP-1 Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Denizcilik Müsteşarlığı, 
Telekomünikasyon Kurumu, T.Telekom A.Ş., PTT, TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ, DHMİ ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlükleri dahil 
son 5 yıllık dönemde KPSS sınavı ile alınan personel sayısı toplam olarak; 2001 yılında 1.347, 2002 
yılında 22, 2003 yılında 580,2004 yılında 303 ve 2005 yılında 432 kişidir. 

SORU-2 Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli olarak 
çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

CEVAP-2 Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Denizcilik Müsteşarlığı, 
Telekomünikasyon Kurumu, T.Telekom A.Ş., PTT, TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ, DHMİ ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlükleri dahil 
son 5 yıllık dönemde istihdam edilmekte olan sözleşmeli personel sayısı toplam olarak; 2001 
yılında 83.905, 2002 yılında 79.247, 2003 yılında 75.952, 2004 yılında 69.432 ve 2005 yılında 
64.432 kişi olup, yıllar itibariyle azalan bir periyod izlemektedir. 

SORU-3 Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın alma 
yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

CEVAP-3 Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Denizcilik Müsteşarlığı, 
Telekomünikasyon Kurumu, T.Telekom A.Ş., PTT, TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ, DHMİ ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlükleri dahil 
son 5 yıllık dönemde Hizmet alımı yoluyla hizmetlerinden yararlanılmakta olan görevli sayısı 
toplam olarak; 2001 yılında 8.037, 2002 yılında 6.591, 2003 yılında 6.591, 2004 yılında 6.512 ve 
2005 yılında 7.980 kişidir. 

SORU-4 Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye ayrılan 
personelinizin yıllar göre dağılımı nasıldır? 

CEVAP-4 Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Denizlik Müsteşarlığı, 
Telekomünikasyon Kurumu, T.Telekom A.Ş., PTT, TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ, DHMİ ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlükleri dahil 
son 5 yıllık dönemde toplam olarak; 2001 yılında 4.536, 2002 yılmd|i^7383ö@^yılında 3.957, 
2004 yılında 6.989 ve 2005 yılında 3.274 personel emekliye ayrılmışjftfv 
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67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, doğu ekspresi tren seferlerinde kaldırılan restoran 
vagonlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8187) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Mi l letveki l i 

Demiryolları ulaşımda büyük oranda rahatlamayı sağlayacak bir sistemdir. 
Trafik kazalarının ülke ekonomisine yaptığı zararlar düşünüldüğünde demir yollan ile 
ilgili hizmetlerin yeniden yapılandırılmasının ülke ekonomisine daha olumlu etkileri 
olacağı düşünülmektedir. 

Avantajları ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözlimünde 
sağlayacağı yararlar düşünüldüğünde, demiryolu taşımacılığının desteklenmesi 
yönünde yeni politikalar oluşturulmasının gerektiği ortadadır. Ancak son günlerde 
basına yansıyan açıklamalarda, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 2 y»J 
önce özelleştirilen Doğu Ekspresi'nin restoranını işleten firmanın bu işten vazgeçmesi 
üzerine karşılıklı olarak Kars-Haydarpaşa seferi yapan t rende yemekli vagonların 
kaldınldığı, Doğu Ekspresi yolcularının, 33 saat süren yolculuk boyunca büyük 
zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilmiştir. 

1. Doğu ekspresi olarak bilinen tren seferleri kaç tanedir? Bunların hangilerinde 
restoran vagonu kaldırılmıştır? 

2. Bu seferlerde seyahat eden vatandaşlarımızın yiyecek, ,'ıçecek ihtiyaçlarının 
karşılanması için ne gibi önlemler alınmıştır? 

3. Bu hatlarda seyahat eden halkımızın mağduriyetinin giderilmesi yönünde neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

4. Doğu ekspresinde kaldırılmış olan restoran vagonları ne zaman hizmete 
açılacaktır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.610.01/-\fci^ .. tfS~?/^> « 2 KASIM 2004 
K O N U : B u r s a M i l l e t v e k i l i * - • 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: T B M M Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 
yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL 7/8187-14016 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
E K : Binali YILDIRIM 
1 Cevap formu Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/8187-14016 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Demiryolları ulaşımda büyük oranda rahatlamayı sağlayacak bir sistemdir. 
Trafik kazalarının ülke ekonomisine yaptığı zararlar düşünüldüğünde demiryolları ile 
ilgili hizmetlerin yeniden yapılandırılmasının ülke ekonomisine daha olumlu etkileri 
olacağı düşünülmektedir. 

Avantajları ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümünde 
sağlayacağı yararlar düşünüldüğünde, demiryolu taşımacılığının desteklenmesi 
yönünde yeni politikalar oluşturulmasının gerektiği ortadadır. Ancak son günlerde 
basına yansıyan açıklamalarda, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 2 
yıl önce özelleştirilen Doğu Ekspresi'nin restoranını işleten firmanın bu işten 
vazgeçmesi üzerine karşılıklı olarak Kars-Haydarpaşa seferi yapan trende yemekli 
vagonların kaldırıldığı, Doğu Ekspresi yolcularının, 33 saat süren yolculuk boyunca 
büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilmiştir. 

SORU-1 Doğu ekspresi olarak bilinen tren seferleri kaç tanedir? Bunların 
hangilerinde restoran vagonu kaldırılmıştır? 

SORU-2 Bu seferlerde seyahat eden vatandaşlarımızın yiyecek, içecek 
ihtiyaçlarının karşılanması için ne gibi önlemler alınmıştır? 

SORU-3 Bu hatlarda seyahat eden halkımızın mağduriyetinin giderilmesi 
yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

SORU-4 Doğu ekspresinde kaldırılmış olan restoran vagonları ne zaman 
hizmete açılacaktır? 

CEVAP: Doğu Ekspresi; Haydarpaşa'dan Kars'a 37 saat 25 dakikada, Kars'tan 
Haydarpaşa'ya 38 saat 35 dakikada seyir eden ve toplam 5 adet vagondan oluşan tren 
olup, her gün karşılıklı olarak Haydarpaşa ve Kars'tan hareket etmektedir. 

TCDD İşletmesi, yemekli vagonları 3. şahıslar tarafından işletilmekte iken, bu 
konuda işletme ile işletici arasında imzalanan sözleşmenin 15.06.2005 tarihi itibariyle 
fesh edilmesi nedeniyle, 17.06.2005 tarihinden itibaren yemekli vagonlar TCDD 
tarafından işletilmeye başlanmıştır. ' 

15.06.2005 tarihinden itibaren 3. şahısların yemekli vagon hizmetlerini sona 
erdirmesinden dolayı bir süre yemekli vagon hizmeti verilemeyeceğine dair yolcular, 
bilgilendirme bültenleri yayınlanmak suretiyle konu hakkında bilgilendirilmişlerdir. 

Daha önce bu görevde çalışan personelin büyük kısmı ihtiyaç duyulan başka 
işlere kaydırıldığından, Doğu Ekspresin4&.^;fi&£005 ile 06.09.2005 tarihleri 
arasında kaldırılan restaurant vagonu, 06^2005 t&imnden itibaren tekrar hizmete 
açılmış olup, hizmetine devam etmektedir. 
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68.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, kızının düğün davetiyelerinin TBMM'de dağıtım 
usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'in cevabı (7/8188) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı YILDIRIM 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 12. .O9.20O5 . J^C 

^ Ö r . Züheyir A M B E R 
Hatay Milletvekili 

23 Ağustos 2005 tarihinde Bakanlığınıza bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğü personelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kızınızın düğün 
davetiyesini dağıtmışlardır. Ancak anılan davetiyelerde herhangi bir posta pulu 
bulunmamaktadır. 

1-) Anılan davetiyelerin dağıtımı hangi usule göre yapılmıştır? 
2-) Davetiyelerin dağıtımı için Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 

personellerini kim, hangi resmi işleme göre görevlendirmiştir? 
3-) Davetiyelerin dağıtımı için ne kadar ücret ödenmiş olup. Posta ve Telgraf 

Teşkilatı Genel Müdürlüğü bunun karşılığında ne gibi resmi evrak (Fatura, pul ücreti 
vs.) tanzim etmiştir? 

4-) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün bu tip (pulsuz, teslimat 
evraksız vs.) dağıtım işlemleri etik ve usule uygun mudur? 

5-) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personelleri başka nerelere bu 
şekilde dağıtım yapmıştır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
SAYI : B. 11.0.APK.0.10.01.610.01/— / <f # 0 L(Ç 7/fcf 3 1 EKİM 2005 
KONU : Hatay Mil le tveki l i 

Sayın Züheyir AMBER'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: TBMM Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in 7/8188-14000 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îînali YILDIRIM 
E K : Ulaştırma Bakanı 
1 Cevap formu 

- 4 2 5 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBER'İN 
7/8188-14000 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

23 Ağustos 2005 tarihinde Bakanlığınıza bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü personelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kızınızın düğün 
davetiyesini dağıtmışlardır. Ancak anılan davetiyelerde herhangi bir posta pulu 
bulunmamaktadır. 

SORU-1 Anılan davetiyelerin dağıtımı hangi usule göre yapılmıştır? 
SORU-2 Davetiyelerin dağıtımı için Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 

Müdürlüğü personellerini kim, hangi resmi işleme göre görevlendirmiştir? 
SORU-3 Davetiyelerin dağıtımı için ne kadar ücret ödenmiş olup, Posta ve 

Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bunun karşılığında ne gibi resmi evrak (Fatura, 
pul ücreti vs.) tanzim etmiştir? 

SORU-4 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün bu tip (pulsuz, 
teslimat evraksız vs) dağıtım işlemleri etik ve usule uygun mudur? 

SORU-5 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personelleri başka 
nerelere bu şekilde dağıtım yapmıştır? 

CEVAP: 

Gerçekleştirilecek düğün için davetiyelerin muhataplarına ulaştırılması, PTT 
personeli eliyle yapılmayıp, davetiyelerin dağıtım hizmeti aile bireyleri ve 
yakınlarmca yapılmıştır. 

PTT Genel Müdürlüğünce pulsuz, faturasız, ücretsiz dağıtım yapılmadığı gibi 
PTT personelinin de böyle dağıtım gerçekleştirmesi söz konusu değildir. 

TBMM'nin tatilde olması ve TBMM görevlilerinin kişilerce elden davetiye 
dağıtımına izin vermemesi nedeniyle, az sayıdaki Sayın Milletvekilinin davetiyesi, 
ailenin yakın bir dostu tarafından TBMM kampusunda yer alan PTT Merkezine 
emanet edîpfek,. kaybolmadan alıcıya ulaştınlmalan hususunda ricada 
bulunulmuştur. 
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69.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, ABD yolcularına havaalanında uygulanan güvenlik 
kontrolüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/8189) 

12 Temmuz 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u m u n A n a y a s a n ı n 9 8 . ve İç tüzüğün 96 . ve 9 9 . m a d d e l e r i uya r ınca 

Ulcrçrkr>»v<*Bakanı S a y ı n B ina l i Y I L D I R I M tarafından yazı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı 
i s t iyorum. 

Sayg ı l a r ımla . 

>rof. Dr. V a k u p [ K E P E N E K , 
A n k a r a Mi l l e tvek i l i 

30 H a z i r a n 2 0 0 5 P e r ş e m b e günü A G İ T Genel K u r u l u ' n a k a t ı l m a k üzere 
THY ile İ s t a n b u l ' d a n N e v / y o r k ' a g idecek olan Mi l le tvek i l l e r in in v e eş ler inin 
Ata tü rk H a v a a l a n ı n ı n V I P b ö l ü m ü n d e seyahat çanta lar ı A B D H ü k ü m e t i 
ta raf ından görev lend i r i ld ik le r in i söy leyen ' g ü v e n l i k g ü ç l e r i " ta raf ından 
aranmış t ı r . 

O k a d a r ki yapı lan bu a ramala rdan sonra yolcuların* çan ta la r ın ın yan ına 
y a n a ş m a s ı n a bi le o lanak t an ınmamış t ı r . 

Ü l k e m i z insanlar ın ın d ü ş ü r ü l d ü ğ ü bu onur kırıcı d u r u m b a ğ l a m ı n d a ' 

1. B u u y g u l a m a y a ne z a m a n baş lanmış t ı r ve hangi tü r p a s a p o r t sahip ler i bu 
a r a m a i ş l emle r ine tabi t u tu lmak tad ı r ? 

2 . H ü k ü m e t i n i z bu uygu lamay ı doğru bu lmakta mıd ı r? 

3 . A B D ' n c g idecek T ü r k va tandaş ı olan yolcular ın ü l k e m i z top rak la r ında 
A B D ' n i n is teği ile ve o n u n saptadığı b iç imde g ü v e n l i k k o n t r o l ü n d e n 
geç i r i lmes i " h a n g i uluslar arası a n l a ş m a y a " dayanmak tad ı r ? 

4 . U lus l a r a r a s ı an l a şma la rda "mütekabi l iye t (karş ı l ık l ı l ık) i l k e s i " geçerl i 
o l d u ğ u n a g ö r e , T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Hükümet i ü l k e m i z e g e l e c e k A B D 
yur t t a ş la r ın ın çanta la r ın ı o ü lkede kiraladığı güvenl ik g ü ç l e r i n e y ine o ülke 
t op rak l a r ında kon t ro l e t t i rmekte mid i r? 

5. Bu u y g u l a m a d a n ne z a m a n vazgeçi lecekt i r? 

T .C. 
U L A Ş T I R M A 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 ve Koord inasyon Kuru lu Başkan l ığ ı 

SAYI : B. l 1 .0 .APK.0.1 0 .01.6 10.01/— I g A ^ - C^&i, / j-=-2 K A S s İV; 2ÛÛ& 
KONU : Anka ra Mi l l e tvek i l i 

Sayın Yakup KEPENEK'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: TBMM Başkanlığının 07.10.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı 

yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK'in 7/8189-13270 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
|-J J^ • Ulaştırma Bakanı 
1 Cevap formu 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YAKUP KEPENEK'İN 
7/8189-13270 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

30 Haziran 2005 Perşembe günü AGİT Genel Kurulu'na katılmak üzere THY 
ile İstanbul'dan Newyork'a gidecek olan Milletvekillerinin ve eşlerinin Atatürk 
Havaalanının VIP bölümünde seyahat çantaları ABD Hükümeti tarafından 
görevlendirildiklerini söyleyen "güvenlik güçleri" tarafından aranmıştır. 

O kadar ki yapılan bu aramalardan sonra yolcuların çantalarının yanına 
yanaşmasına bile olanak tanınmamıştır. 

Ülkemiz insanlarının düşürüldüğü bu onur kırıcı durum bağlamında: 
SORU-1 Bu uygulamaya ne zaman başlanmıştır ve hangi tür pasaport sahipleri 

bu arama işlemlerine tabi tutulmaktadır? 
SORU-2 Hükümetiniz bu uygulamayı doğru bulmakta mıdır? 
SORU-3 ABD'ne gidecek Türk vatandaşı olan yolcuların ülkemiz 

topraklarında ABD'nin isteği ile ve onun saptadığı biçimde güvenlik kontrolünden 
geçirilmesi "hangi uluslararası anlaşmaya" dayanmaktadır? 

SORU-4 Uluslararası anlaşmalarda "mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi" geçerli 
olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ülkemize gelecek ABD yurttaşlarının 
çantalarını o ülkede kiraladığı güvenlik güçlerine yine o ülke topraklarında kontrol 
ettirmekte midir? 

SORU-5 Bu uygulamadan ne zaman vazgeçilecektir? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere, sivil havacılık güvenliği ile ilgili olarak alınan güvenlik 
önlemleri, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa 
Sivil Havacılık Konferansı'nın (ECAC) belirlediği Uluslararası standartlar ile Milli 
Mevzuatlarımızda belirtilen standartlar dikkate alınarak, Ülkemiz hava 
meydanlarında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının 
görev yetki ve sorumlulukları, Milli Sivil Havacılık Programlarında ayrıntılı olarak 
yer almıştır. Bu standartlar, havacılık faaliyetlerinde uygulanacak güvenlik 
kriterlerini belirlemekte olup, istisnalar da uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. 

Ülkemiz; Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAb) J Sözleşmesinin 
güvenlik konulu 17'nci Ek'inin 2.3.1 Maddesi gereği, diğer devletlerin işleticilerince 
belirtilen uçuşlarla ilgili olarak gelen özel güvenlik kontrolleri istekleri, 
uygulanabilirliği mümkün olduğu sürece karşılamaktadır. 

Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik uygulamaları; Milli Sivil Havacılık 
Güvenlik Programları doğrultusunda alınan "Hava Limanı Güvenlik Komisyonu 
Kararları", 5442 sayılı yasa hükümleri ve uluslararası sözleşmelerle Ülken îzjn üyesi 
olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (ICAO) ve/^vrupa* >Hyil 
Havacılık Konferansı (ECAC) standartları çerçevesinde sürdürülmektedir. 

- 4 2 8 -



TBMM B: 15 8 .11 . 2005 O: 4 

Öte yandan, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanuna uygun 
çıkartılan SHY-22 Yönetmeliğine göre, "Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi", 
şartları sağlayan kuruluşlara Bakanlığımızca işletme ruhsatı verilmektedir. Bu 
uygulama ile standart güvenlik önlemlerine ilave olarak, ek güvenlik hizmeti alma 
imkanı sağlanmıştır. Özellikle ABD, İsrail ve İngiltere gibi ülkelere sefer yapan 
havayolu işletmeleri bu hizmetten yararlanmakta olup, uygulama ile Ülkemiz sivil 
havacılık güvenlik standardı, uluslararası platformda yükselmiştir. Bu standart 
yükselmesi sonucu olarak; 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen yasadışı 
terör olayları sonrasında, ABD'ye sefer yapan ilk hava yolu işletmelerinden birisi de 
THY olmuştur. 

Ülkemizde merkezi ve havaalanları bazında kurulan havacılık güvenliğiyle 
ilgili kurullarda risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Gerçekleştirilen risk 
değerlendirmelerine göre Ülkemize ve Ülkemizden sefer düzenleyen havayolu 
işleticileri ve/veya Ülkeler, risk değerlendirmesi sonucuna göre farklı güvenlik 
tedbirlerine tabi tutulmaktadır. Uluslararası kurallar çerçevesinde yapılan risk 
değerlendirmeleri, ikili ilişkiler çerçevesinde değerlendirilerek bu tür çalışmalar 
yapılabilmektedir. 

Üyesi bulunduğumuz ICAO 2006 yılında % 100 bagaj taraması uygulamasına 
geçecektir. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ise 2002 yılında bu 
uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. %100 bagaj taramasında prensip taramadan 
geçen yolcu ve bagajların tekrar buluşmaması gerekmektedir. 

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından, ABD'ye uçuşlarda 
uygulanan bu prosedür, yukarıda açıklanan standarda dayanmaktadır. 29.06.2004 
tarihinde gerçekleştirilen NATO zirvesi sırasında bir uçakta meydana gelen patlama 
sonrasında tüm yolcuların (VIP ve uçuş ekibi dahil) bu şekilde taranmasını ABD 
Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA)'nce havayollarından talep edilmiştir. Bu hizmet, 
Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan ve hava yollan işleticilerinin de sözleşme 
yaptığı Gözen Havacılık Güvenliği Şirketi tarafından yerine getirilmektedir. 

Güvenlikle ilgili uygulamalar, %100 bagaj taraması ile ilgili uluslararası 
standartları sağlayacak teknoloji olan EDS-ETD-Explosing Detective System 
(Patlayıcı Algılama Sistemi) kurulmasına ve/veya risk değe r̂İerMrmesi sonucunda 
güvenlik seviyesinin düşürülmesine kadar devam edecejajr; 
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70.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, vefat etmiş bir kişi hakkında yapılan vatandaşlıktan 
çıkarma işlemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/8200) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n İ ç i ş l e r i B a k a n ı S a y ı n A b d ü l k a d i r A K S U t a r a f ı n d a n 

y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i ç i n g e r e ğ i n i n y a p ı l m a s ı n ı a r z e d e r i m . 1 5 . 0 8 . 2 0 0 5 

D r . J Z U n e y î F A M B E R 
' ' H a t a y M i l l e t v e k i l i 

S e ç i m B ö l g e m H a t a y ' ı n S a m a n d a ğ l l ç e s i ' n d e u z u n y ı l l a r d a n b u y a n a y a ş a m ı n ı 
s ü r d ü r m ü ş M u s t a f a Ş a h 1 9 7 1 y ı l ı n d a v e f a t e t m i ş , ö l ü m ü n d e n 2 6 y ı l s o n r a 
B a k a n l ı ğ ı n ı z 0 5 . 0 9 . 1 9 9 7 g ü n v e 1 1 6 / 3 0 3 9 / 7 0 S K R v e 1 5 8 7 S a y . K « e N . H . a i t 
K u r u l u ş G ö r e v V e Ç a l ı ş m a Y ö n e t m e l i ğ i ' n i n 1 5 3 / B M a d d e s i u y a r ı n c a T ü r k 
v a t a n d a ş l ı ğ ı n d a n ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . A d ı g e ç e n ş a h ı s b u t a r i h e k a d a r T ü r k i y e C u m h u r i y e t i 
v a t a n d a ş ı o l a r a k b i r ç o k k e z t o p r a k a l m ı ş - s a t m ı ş . m a h k e m e l e r d e t a r a f o l m u ş , o t e l 
i ş l e t m i ş , v a k ı f k u r m u ş t u r . K e n d i s i n d e n z a m a n ı n d a t o p r a k a l a n p e k ç o k k i ş i ve " v a r i s l e r i 
ş u a n d a m a ğ d u r d u r u m d a d ı r . 

1-) T . C N ü f u s v e V a t a n d a ş l ı k İ ş l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü o t a r i h t e a l m ı ş o l d u ğ u 
v a t a n d a ş l ı k t a n ç ı k a r m a k a r a r ı n ı h a n g i r e s m i e v r a k a , k a n u n a , s ö z l e ş m e y e , 
u l u s l a r a r a s ı a n l a ş m a y a g ö r e a l m ı ş t ı r ? 

2 - ) V a t a n d a ş l ı k t a n ç ı k a r m a i ş l e m i i ç i n h e r h a n g i b i r ü l k e d e n b e l g e i s t e n m i ş 
m i d i r , i s t e m i ş s e b u b e l g e h a n g i ü l k e m a k a m ı n d a n v e h a n g i c e v a b ı i ç e r m e k t e d i r ? 

3 - ) M a h k e m e k a r a r ı o l m a d a n v e B a k a n l a r k u r u l u k a r a r ı o l m a d a n v a t a n d a ş l ı k t a n 
ç ı k a r m a i ş l e m i o l u y o r m u ? 

4 - ) M u s t a f a Ş a h ' ı n S u r i y e V a t a n d a ş l ı ğ ı i d d i a s ı n ı k a n ı t l a y a n b i l g i , b e l g e v s . v a r 
m ı d ı r ? V a r s a b u b e l g e n i n m a h i y e t i n e d i r ? 

5 - ) S i z d e n ö n c e k i i k t i d a d a r t a r a f ı n d a n v e r i l e n b u k a r a r ı n y a n l ı ş l ı ğ ı n ı d e v l e t i n e n 
y ü k s e k h u k u k m a k a m l a r ı n d a g ö r e v y a p m ı ş k i ş i l e r c e " B u n d a i d a r e n i n k ü s u r u " v a r d ı r . 
i d a r e k u s u r u g i d e r i l i r s e s o r u n d a k a l m a z . " d i y o r . S i z i n i k t i d a r ı n ı z b u y a n l ı ş l ı ğ ı 
g i d e r e c e k m i ? 

T.C. 
İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

N ü f u s v e Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B 0 S O N Ü V 0 0 6 0 0 0 4 - 1 0 6 / 1 1 - t ^ S OA../IA./2005 
Konu : Soru Önerges i 

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

l igi : 0 7 / 1 0 / 2 0 0 5 günlü v e K A N . K A R . M D . A . O l .O .GNS.0 .10 .00 .02 - ] 3 8 8 2 sayıl ı yazı . 

Hatay Mil le tveki l i Sayın Dr. Züheyir A M B E R ' i n tarafıma tevc ih ettiği 7 / 8 2 0 0 esas 
no lu yazıl ı soru önerges i incelendi . 

1- 2 1 / 0 6 / 1 9 3 9 tarihinde Ankara'da Fransa ile Türkiye arasında imzalanıp 3 0 / 0 6 / 1 9 3 9 
günlü ve 3 6 3 8 sayıl ı Kanunla tasdik edilerek yürürlüğe konulan Hatay Ant laşmas ı uyarınca; 
Hatay'da oturan Hatay vatandaşları Türk vatandaşlığını kendi l iğ inden kazanmışlardır. B u 
şeki lde Türk vatandaşlığını kazanan 18 yaşını tamamlamış kişi lere, bu ant laşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 aylık bir süre içinde Suriye v e Lübnan vatandaşl ığ ına g e ç m e k üzere 
s e ç m e hakkı tanınmış v e bu hakkı kullanan kişilerin bu süreyi müteakiben 18 ay içinde 
ikametgahlarını Türkiye dışına nakletmeleri zorunlu kılınmıştır. Ayrıca , Hatay Sancak Statüsü 
ve Anayasas ın ın 9 uncu maddes inde , Hatay vatandaşlığını ancak 0 1 / 0 1 / 1 9 3 7 den ö n c e sancak 
arazisinde mütemekkin olanların bihakkın kazanabilecekleri h ü k m e bağlanmıştır. Aynı 
zamanda bu madde ile statünün yürürlüğe girdiği tarihte bu kiş i lerden kendilerini Hatay 
sici l lerine kaydett irmemiş olanlara durumlarını düze l tmek v e kendilerini tesci l ettirmek üzere 
bir yıl l ık süre tanınmıştır. 

Bu hükümlere göre , Türk vatandaşlığının kazanılması için iki şart aranmakta o lup, 
bunlardan birincisi Hatay vatandaşı olmak, ikinci ise Hatay'da oturmuş olmaktır. Bu 
şartlardan herhangi birisinin bulunmaması halinde Türk vatandaşl ığı hukuken 
kazanı lmamaklad ir. 
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Hatay İli, Antakya İlçesi , U lu cami Mahallesi , C: 4 6 , K S N : 109*da kayıtl ı bulunan 
Mustafa v e Nur iye Ş A H ' ı n Türk vatandaşı o lup olmadıklarının Samandağ A s l î y e Hukuk 
Hakiml ig ince sorulması üzerine, 4 0 3 sayıl ı Türk Vatandaşlığı Kanununun 3 9 uncu maddes i 
uyarınca vatandaşl ık durumları i n c e l e m e y e alınmıştır. 

Yapı lan ince l eme sonucunda; udi geçenlerin Hatay' ın Anavatana ilhakı dolayıs ıyla 
1939 yı l ında yapı lan yaz ım sırasında Hatay Antlaşmasının 2 nci maddes ine dayanılarak 
2 4 / 1 0 / 1 9 3 9 tarihinde Hatay İli, Merkez İlçesi, U lucami Mahal les i , hane 109*a tescil 
edildikleri, Suriye makamlarından yaptırılan araştırmada ise Suriye vatandaşı olarak 
3 0 / 0 5 / 1 9 2 2 tarihinde Suriye nüfus kütüklerine kaydedildikleri anlaşılmıştır. 

Adı geçenler , 0 6 / 0 8 / 1 9 2 4 tarihinde yürürlüğe giren Lozan Ant laşmas ı hükümlerine 
göre de s e ç m e hakkını Türkiye lehine kullanmamışlardır. Buna rağmen Türk vatandaşlığını 
kazanmış gibi nüfus kütüklerimize tescil edildikleri anlaşı ldığından , 3 1 5 2 sayı l ı İçişleri 
Bakanl ığ ının Teşki lat ve Görevleri Hakkında Kanunun İO uncu maddes i i le Bakanl ığ ımıza 
verilen yetk iye dayanılarak, durumlarına uyan 1587 sayı l ı N ü f u s , Kanunu v e Nüfus 
Hizmetler ine Ai t Kuruluş, Oörev v e Çalışma Yönetmel iğ in in 153/b maddes i uyarınca nüfus 
kayıtları si l inmiştir. 

2 - İlgili ler hakkında yapılan vatandaşlık ince lemes ine e sas o lmak üzere; Halep 
Başkonso los luğundan 2 8 / 0 7 / 1 9 9 4 tarihli ve 5 7 9 8 5 sayılı yazı ile Suriye nüfus kütüklerinde 
kayıtlı o lup olmadıkları sorulmuş, kayıtlı iseler aile bireylerini gösterir nüfus kayıt örneğinin 
gönderi lmesi istenilmiştir. 

H a l e p Başkonso los luğundan alınan 2 3 / 0 3 / 1 9 9 7 tarihli v e 5 0 . 0 0 0 . 1 8 sayı l ı yazıda; 
Mustafa Şano M e v l e v i ' n i n Suriye kütüklerine 3 0 / 0 5 / 1 9 2 2 tarihinde kaydedi ld iğ i belirtilerek 
buna i l işkin Suriye nüfus kayıt örneği gönderilmiştir. 

3 - S ö z konusu kişi ler hakkında yapılan iş lem vatandaşlıktan ç ıkarma i ş lemi değildir. 
Türk vatandaşl ığının kazanılması için gerekli olan şartlar o luşmadığı halde , nüfus kütüklerine 
tescil ed i len Mustafa Ş A H v e eş i Nuriye Ş A H ' ı n vatandaşlık durumlarının M a h k e m e c e 
Bakanl ığ ımızdan sorulması üzerine; yapılan ince leme sonucunda Türk vatandaşlığını 
kazanmadıkları halde nüfus kütüklerine tescil edildikleri anlaşı ldığından 3 1 5 2 sayıl ı Kanunun 
10 uncu maddes i ile Bakanl ığ ımıza verilen yetkiye dayanılarak nüfus kayı t lan si l inmiştir. 

4 - İkinci sorunun cevabı bu soruyu da kapsamaktadır. 
5- 4 0 3 sayılı Türk Vatandaşl ığı Kanununun 4 0 inci maddes i uyarınca Türk vatandaşlığı 

hakkında idari makamlarca her ne şeki lde olursa o lsun veri len kararlar a leyhine yargı yo lu 
açıktır. 

Arz ederim. ^^* 

^ • A b d ü l k a d i r A K S U 
/ ^s^ Bakan 

71- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Bingöl-Karlıova depremiyle ilgili yolsuzluk iddialarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdiilkadir AKSU'nun cevabı (7/8478) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir A K S U 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. . 

Bingöl 'ün Karlıova ilçesi son aylarda yaşanan deprem ve sonrasındaki yolsuzluk 
tartışmalarıyla gündemimizdedir. 

1 .Bingöl-Karlıova Kaymakamı Erkan Çapar'ın deprem sonrasında yolsuzluk yapıldığına dair 
tespitleri doğru mudur? Eğer doğru ise sorumlulara dönük herhangi bir soruşturma açmayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Bingöl Kaymakamı görevinin başındamıdır? 

3. Devlet in yetkili bir memuru olan Kaymakamın iktidar partisi mi l le tveki l ince toplumun 
iiözü ününde kUçük düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum akıllarda siyasi 
iktidarın bir tür tahakküm çabası içinde olduğu sorularına neden o l m a z mı? 

4.Bazı hayvan barınaklarının konut olarak gösterildiği doğrumudur? Hasar tespitini yapan 
yetkililer üzerinde herhangi bir baskı sözkonusu olmuşmudur? 

5. Depremde zarar gördüğü iddia edilen konut sayısı kaçtır? Hasarın dev le t imize maliyeti 
nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.05.0.PGM.0.71.00.01-Ş/ / . 5 " ^ - j 3 

Konu: Soru önergesi . 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 07/10/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13882 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Ufuk ÖZKAN'ın, tarafımdan cevaplandırılmasını istedij 
yazılı soru önergesine (7/8478) ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

Mahallinde yaptırılan inceleme sonucu; 

1) Bingöl İli ICarlıova i lçes inde 2005 tarihinde meydana ge len depremler sonrasında İl 
Bayındırlık v e İskan Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili olarak İlçe 
Kaymakamının i lçe merkezi v e köylerinde yaptığı incelemeler sonucu depo, kiler, ahır v e 
metruk binaların konut olarak usulsüz yazdınldığı tespit edi lmiş; konunun Önemine binaen 
Kaymakamlığın talebi üzerine, Bayındırlık v e İskan Müdürlüğünce, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından muhakkik heyet istenmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce görevlendiri len muhakkik heyetçe Karlıova İlçesi v e köylerinde yapılan hasar 
tespit çalışmaları sonucu ağır v e orta hasarlı konut sayılarında usulsüzlüklerin ortaya çıktığı 
belirlenmiştir. 

B u bilgiler ış ığında yapılan değerlendirmede Kaymakamlıkça veri len bilgiler ve 
Bayındırlık v e İskan Müdürlüğünden alınan verilerin birbirine yakın olduğu, Karlıova 
Kaymakamı Erkan Ç A P A R ' ı n kamu yararını korumak amacıyla talep ettiği muhakkik heyetçe 
teknik tespitlerin yapıldığı , ayrıca hasar tespit çalışmalarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 
görevliler hakkında ön ince leme başlatıldığı, 16 kişi hakkında yapılan soruşturmanın 
tamamlandığı, yapılan soruşturma sonucu kusur ve ihmalleri görülmeyen 12 görevli hakkında 
soruşturma izni ver i lmemesine , kusur ve ihmalleri görülen 4 görevli hakkında ise soruşturma 
izni veri lmesine karar verildiği, 18 kişi hakkında ise açılan soruşturmanın halen devam ettiği, 

2 - B ingö l İli Karlıova Kaymakamı Erkan Ç A P A R , 2 9 / 0 9 / 2 0 0 5 tarih v e 2 0 0 5 / 7 4 8 8 sayılı 
müşterek kararname ile 6. s ın ı f i lçe hizmetini bitirdiğinden Mülki İdare Amirleri Atama, 
Değerlendirme v e Ycrdcğişt irmc Yönetmeliğine uygun olarak 4. s ın ı f i lçe olan Pınarhisar 
Kaymakamlığına atanmış olup, 10 /10/2005 tarihinde ilçedeki görevinden ayrıldığı, 

3 - Karlıova İlçesinde deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının yerinde 
görülmesi v e genel bir durum değerlendirilmesi için, B ingö l Val is i , Milletvekiİleri, Karlıova 
Kaymakamı, i l çeden k ö y muhtarları ve Karlıovalı vatandaşların da katıldığı bir toplantı 
yapıldığı, toplantıda yapılan çalışmalar v e yapılması gerekenler görüşülürken Karlıova İlçesinde 
inşaat mevs imin in kısa sürmesi nedeniyle bir an önce tespit çalışmalarının bitirilmesi gerektiği 
üzerinde durulduğu, ancak yapılan yer göstermeler ve farklı hasar tespitlerinden dolayı bu 
sürenin uzadığı ifade edi lmiş , bu konuşmalar sırasında İlçe Kaymakamı i le bir Milletvekil i 
arasında fikir ayrılığı o lduğu, bu toplantıda küçük düşürme söz konusu olmadığı , ilgililer v e 
görevlilerin afet bölges indeki psikoloji ile bazı değerlendirmelerde bulunduğu, akabinde de 
herhangi bir o lumsuz durum yaşanmadığı , 

4 - Hasar tespitlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
ekiplerince yapıldığı, bazı hayvan barınaklarının konut olarak gösteri ldiğine dair herhangi bir 
kanıt bulunmadığı, hasar tespitini yapan yetkililer üzerinde herhangi bir baskı oluşturulmadığı, 

5- Karlıova İlçesi v e köylerinde 705 konutun ağır, 74 konutun ise orta hasarlı olarak 
tespit edildiği , bu konutların yapım v e iyileştirme tutarının 7 4 * 7 . 5 0 0 = 5 5 5 . 0 0 0 YTL. 
7 0 5 * 2 0 . 0 0 0 = 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 Y T L . o lmak üzere toplam 14.655.000 YTL. o lduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

^ ^ 1 0 / 2 0 0 5 

iülkadir A K S U 
Bakan 
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