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3.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat'ta eğitimle ilgili ba
zı verilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/21118) 255:262 

4.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfı Genel 
Kurulu ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/21119) 263:265 

5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfıyla il
gili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/21120) 266:268 

6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfının de
netimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/21122) 268:269 

7.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İmar Bankası Hazi
ne bonosu alacaklılarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı 
(7/21209) 270:272 

8.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, öğretmenlere yönelik 
yurt dışı mesleki yeterlilik sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21246) 273:274 

9.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
yılı faiz giderlerinin bütçedeki payına, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, yılı faiz giderlerinin vergi gelir
lerine oranına, 

2005, 2006, 2007 yıllan bütçelerindeki faiz yüküne, 
İlişkin Devlet Bakanı Ali BABACAN'dan soruları ve Devlet Bakanı ve 

Devlet Bakanı Vekili Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/21310, 21311, 21312, 
21313, 21314, 21315, 21316, 21317, 21318, 21319, 21320, 21321, 21322) 274:279 

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, karşılaştırmalı bazı 
eğitim verilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı(7/21339) 280:282 
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bahçe düzenlemesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇE
LİK'in cevabı (7/21340) 283 

12.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Vezirköprü ilçesinde
ki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇE
LİK'in cevabı (7/21342) 284:285 

13.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, e-okul ve e-kayıt sis
temlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/21343) 286:288 

14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yargı kararlarının uygulanma
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in ce
vabı (7/21344) 289 
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15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, Çin'den ithal edilen 
oyuncaklara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/21347) 290:291 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, geçici personele ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün ceva
bı (7/21513) 292:293 

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, vekâleten yürütülen 
idari görevlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/21514) 293:294 

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, geçici personele ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/21551) 295:296 

19.- Yalova Milletvekili Muharrem ÎNCE'nin, Yalova'da depremde za
rar gören bazı lise binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/21672) 296:297 

20.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, kara parayla mücadeleye ve 
MASAK'a ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/21667) 298:300 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, makam araçlarına ve şo
förlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdul
lah GÜL'ün cevabı (7/21719) 301:303 

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Etibank'la ilgili olarak açılan 
davalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdülla-
tif ŞENER'in cevabı (7/21818) 303:305 

23.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Türkiye Öğrenci Mec
lisine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail 
ALPTEKİN'in cevabı (7/22056) 306:310 

24.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, bazı ihalelere ve ata
malara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsma
il ALPTEKİN'in cevabı (7/22126) 311:316 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.06'da açılarak iki oturum yaptı. 
Yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 
Alman karar gereğince 23 Nisan 2007 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

14.21'de son verildi. 
İsmail Alptekin 
Başkan Vekili 

Bayram Özçelik Harun Tüfekçi 
Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 128 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

20 Nisan 2007 Cuma 
Rapor 

1.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 14 Milletvekilinin; Kamu Görevlerinden 
Ayrılanların Yapamayacaklan İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/978) (S. Sayısı: 1402) (Dağıtma ta
rihi: 20.4.2007) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, büyükşehir belediyelerinin borçlarına ve kullan

dıkları kredilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19968) 
2.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, ilaç ve eczacılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21070) 
3.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, YÖK ve üniversitelere sağlanan imkanlara ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21071) 
4.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Sarımsaklı Tarım İşletmesinin özel

leştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21072) 
5.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, eski olağanüstü hal bölgesinde görev yapan güvenlik 

görevlilerinin lojman sorununa ve şehit olan bir astsubaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/21074) 

6.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, faili meçhul cinayetlerle ilgili bir konuşmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21075) 

7.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ'ün, İstanbul-Şirinevler Tavukçu Deresi ıslah çalışmala
rındaki ihmal iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21076) 

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, turizm sektörünün sorunlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21079) 

9.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/21080) 

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da taş ocaklarının oluşturdu
ğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21081) 

11.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu riske 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21082) 
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12.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Kilis'te meydana gelen bazı olaylara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/21083) 

13.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, bir televizyon kuruluşu ve bazı medya men
suplarına yönelik mali incelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21085) 

14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, pancar sektöründe çalışan geçici işçilerin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21086) 

15.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat'ta kişi başına düşen milli gelir ve kamu 
yatırım miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı so
ru önergesi (7/21087) 

16.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Genç Parti'nin seçim kampanyasını yürüten 
reklam şirketine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı so
ru önergesi (7/21088) 

17.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, Kamu Yönetimi Reformu düzenlemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21089) 

18.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, ekonomik dönüşüm programı düzenlemelerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21090) 

19.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, demokratikleşme ve hukuk reformu çalışmalarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/21091) 

20.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/21092) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Keles'te kurulması planlanan termik san
trale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21098) 

22.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, EGO'nun doğalgaz satışına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21099) 

23.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa'daki taş ocaklarının tarım alanlarına 
ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21100) 

24.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat'taki enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21101) 

25.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAÇ'ın, Filyos Irmağına yönelik bir projeye ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21102) 

26.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, Antalya-Kemer'de verilen bir maden arama ruh
satına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21103) 

27.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, Yusufeli Barajı projesine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21104) 

28.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, Borçka Barajı çevre yolu kazısının yer
leşime etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21105) 

29.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'ın, Konya'daki yarım kalmış göletlere ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21106) 

30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki maden ve taş ocaklarına ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21107) 

31.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, özel güvenlik sertifikası alanların istihdam so
runlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21108) 

32.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İstanbul'da bir çocuğun kanalizasyon çukuru
na düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21109) 
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33.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Mamak-Kutludüğün'deki şantiyelere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21110) 

34.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, Bozkır İlçesindeki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/21111) 

35.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, trafik cezalarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21112) 

36.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, İstanbul'da taksiler için cep yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21113) 

37.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat'ta meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21114) 

38.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin'in Dünya Kültür Mirası Listesine 
adaylığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21115) 

39.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasının yı
kılması kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21116) 

40.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Has
tanesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/21124) 

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bayburt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/21125) 

42.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, isimleri değiştirilen sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21126) 

43.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat'taki bazı sağlık göstergelerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21127) 

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, TCDD'nin mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21135) 

45.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, gemi adamlarının "STCW" belgesi alma şartları
na ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21136) 

46.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, Hopa-Sarp bölünmüş yoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/21140) 

No.: 129 
23 Nisan 2007 Pazartesi 

Raporlar 
1.- Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; 12/9/1960 Tarihli ve 80 Sayılı Kanun ile 24/6/1995 Ta

rihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/944) (S. Sayısı: 1400) (Dağıtma tarihi: 23.4.2007) (GÜNDEME) 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 5 Milletvekilinin; İnebolu İlçesinin Adının Yi
ğit İnebolu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı: 1401) (Dağıtma tarihi: 23.4.2007) (GÜNDEME) 
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23 Nisan 2007 Pazartesi 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92'nci Birleşimini açıyorum. 
(İstiklal Marşı) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Genel Kurulu teşrifleri 
BAŞKAN - Sayın milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini 

alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine, yüce heyetiniz adına "hoş geldiniz" diyo
rum. (Alkışlar) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 18 Nisan 2007 tarihli 
90'mcı Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl 
dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 87'nci yılını büyük bir 
heyecanla kutluyoruz. Bu nedenle yaptığımız özel oturumun en başında, kısa süre önce kaybettiği
miz Meclis Başkan Vekilimiz, çalışma arkadaşım, Bursa Milletvekili Sayın Ali Dinçer'in yokluğun
dan dolayı derin bir üzüntü içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Dinçer, Meclisimizde bu
lunduğu süre içinde, siyasetin, nezaket, saygı ve hoşgörü içinde yapılabileceğini göstermiş ve her
kese örnek olmuştur. Onu bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine bu dönemde hayatlannı kaybeden 
Sevgili Arkadaşlarımız Kütahya Milletvekilimiz Halil İbrahim Yılmaz, Ağrı Milletvekilimiz Meh
met Melik Özmen, Konya Milletvekilimiz Nezir Büyükcengiz, Yozgat Milletvekilimiz İlyas Ars-
lan, Gaziantep Milletvekilimiz Ömer Abuşoğlu'nu da rahmet ve özlemle anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan 1920 tarihinde heyecan, umut ve kararlılıkla açılan Meclisimiz, 
seksen yedi yıl boyunca her 23 Nisanda aynı heyecan ve kararlılığı yaşamıştır. Bugün de milletimi
zi temsil eden Meclisimizde ilk günkü gibi milletin iradesini koruma kararlılığı devam etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük zorluklar, sıkıntılar ve bazen müdahalelerle geçen sek
sen yedi yıl boyunca, milletimizin korumaktan, desteklemekten asla vazgeçmediği bir kurumdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyi, seksen yedi yıl 
boyunca, hiçbir ayrım yapmadan temsil etmiştir. Her bireyin hakkı, onların seçip temsilci olarak 
Meclisimize gönderdiği milletvekillerimiz aracılığı ile bu yüce çatı altında korunmuş, geliştirilmiş 
ve desteklenmiştir. 

Demokrasi, bireyler arasında ayrım yapmadan, onların haklarını koruyan Meclisin varlığı ile 
hayat bulabilir. Meclise gösterilen saygı ve onun itibarının yükseltilmesi için yapılan tüm katkılar, 
aynı zamanda, demokrasinin güçlendirilmesi anlamına gelir. Bu nedenledir ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin saygın ve itibarlı olması, demokrasinin varlığını daha da güçlü kılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, gücünü ve yetkisini millet iradesinden alır, millet adına karar 
verir ve tüm yasaları milletin refahı ve huzuru için çıkarır. 
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Değerli milletvekilleri, siyasetin kendini ifade ettiği en önemli kurum Meclistir. Burada yaşam 
alanı bulan, anayasal teminat altında, ülke yönetimine yansıyan siyaset kurumunun saygınlığı, Mec
lisimizin saygınlığı ile paralellik arz eder. Yıpranmış, saygınlığını yitirmiş bir siyaset kurumu de
mokrasiye zarar verir. Ülkenin sorunları siyaset kurumu tarafından Meclis eliyle çözüm bulduğu sü
rece, sağlıklı işleyen bir demokrasi var demektir. Siyaset kurumunun çözüm üretemediği, tıkandığı 
anlar, demokrasi için tehlike çanlarının çaldığı zamanlardır. 

Bugün Meclisimiz, geçmiş dönemlerinde olduğu gibi, güçlü ve saygın bir şekilde siyaseti yö
netmektedir. 

Bu bağlamda, 22'nci Dönem Meclisimizin bugüne kadar yaptığı yasama faaliyetleri, Türki
ye'nin demokratikleşme yürüyüşünü bir koşuya çevirmiştir. Ülkemiz, Yüce Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ten bu yana, kendisi için belirlediği özgür, müreffeh, güçlü ve çağdaş Türkiye hedefine 
azimle ve kararlılıkla koşmaya başlamıştır. 

22'nci Dönem Meclisi, bugüne kadar 851 kanun çıkarmıştır. Bu kanunların önemli bir kısmı 
Avrupa Birliği üyeliğimiz için gereken reformların bir parçasıdır. Bu reform yasalarını bir kalemde 
ifade edip geçmek, gerçekleşen büyük başarıya haksızlık olacaktır. 

Avrupalı kimi dostlarımızın "sessiz devrim" dediği bu reformlar, son kırk yılın en ciddi yasal 
düzenlemeleridir. Bu reformların yanı sıra çıkarılan birçok temel kanun, milletimizin yaşam sevi
yesini yükseltmiş ve kolaylaştırmıştır. 

Bu nedenledir ki, siz değerli milletvekillerimizin büyük özverilerle çıkardığı kanunlar, ülkemi
zin, Meclisimizin, milletimizin tüm dünyadaki saygınlığını artırmıştır. 

Bugün Türkiye, dünya siyasetinde etkin, güçlü, saygın ve güvenilir bir yere sahipse, nedeni, 
Meclisimizin gerçekleştirdiği bu devrim niteliğindeki yasal düzenlemelerdir. Aynı şekilde, bir za
manlar saygın kurumlar arasında en alt sıralarda bulunan Meclisimiz, bugün hak ettiği yerde, ilk sı
ralarda yer almaktadır. Bu, demokrasimiz açısından hayati önem taşıyan bir yükselmedir ve bu ba
şarı, Meclisimizin tüm milletvekillerine aittir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, son yirmi dört yıldan bu yana, Meclisimiz, ilk, defa beşinci yasama 
yılı çalışmaları yapıyor. Bu durum, siyaset kurumunun normalleştiğini, ülkemizin istikrara kavuş
tuğunu gösterir. Siyasi istikrar, beraberinde, ekonomik istikrarı getirmiştir. Siyaset ve ekonomi, bir
birinden ayrılamayan ikizler gibidir. Bu nedenledir ki, siyaset kurumunda yaşanan istikrar trendi di
rekt olarak ekonomiyi etkilemektedir. 

Siyasi kriz, bir dönem, Türkiye'nin değişmez gündem maddesiydi. Bu krizler nedeniyle ekono
mi, sürekli iniş çıkışlar yaşamış ve büyük kayıplar verilmiştir. 

Siyasi kriz ile siyasi tartışmayı birbirinden ayırmak gerekir. Tartışma, siyasetin doğasında var
dır ve yeni açılımlar yaşanmasına katkı sağlar. Ancak kriz, siyasetin yaşam koşullarını zorlaştırır ki, 
bu, asla istenilen bir durum değildir. Meclis, siyasetin kalbidir ve burada yaşanacak bir siyasi kriz, 
ülkenin yaşamını doğrudan etkileyen kalp krizine benzer. 

Büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki, 22'nci Dönem Meclisimizde hiçbir siyasi kriz ya
şanmamıştır. En zor konuların, en ciddi yasaların ve tezkerelerin tartışıldığı dönemlerde bile krize 
dönüşen bir süreç hiç olmamıştır. Doğal olarak, bir zamanlar alışkanlık hâline gelen ekonomik kriz
ler de bu dönemde yaşanmamıştır. 

Siyasetin ana aktörleri olan siyasi partiler ve üyeleri, bu dönemde özgürce kendilerini ifade et
miş, tartışmış, yeni açılımlar yaratmış ve nihayetinde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu tartışma dönemi 
içerisinde, Meclisimiz, hiçbir zaman dışarıdan gelen bir yönlendirme ve telkinle hareket etmemiş, 
özgür iradesini sonuna kadar kullanmıştır. Bu yüzdendir ki, 22'nci Dönem Meclisi, demokrasinin en 
iyi işlediği dönemlerden biri olmuştur. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimiz, aynı zamanda, tüm kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği 
bir kurum hâline gelmiştir. Basın organları, siyaseti Meclisimiz üzerinden izlemiştir. Dört yılda, 
Meclisimiz üzerinden yapılan yazılı haber sayısı yüzde 200 artış göstermiştir. Komisyonlarımız, 
milletvekillerimizin bireysel çalışmaları, Genel Kurul çalışmaları ve uluslararası faaliyetlerin tümü, 
büyük bir dikkatle basınımız tarafından takip edilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

Sivil toplum örgütleri komisyon çalışmalarına bizzat davet edilmiş ve yasama faaliyetlerine 
katkıda bulunmuşlardır. Birçok sivil örgüt, bu dönemde, Mecliste özel irtibat görevlileri tahsis et
miş ve çalışmaları takip etmiştir. 

Meclisimiz, bu dönemde, aynı zamanda bir sosyal faaliyet merkezine dönüşmüştür. Bugüne 
kadar hiç olmadığı oranda sosyal faaliyet, 22'nci Dönemde gerçekleşmiştir. 

Dört yıl önce aldığımız bir kararla, Meclisimizin tüm salonlarını, kullanılabilir alanlarını hal
ka açtık. Dört yıl boyunca, çok sayıda konferans, kampanya, sergi, konser ve sanat faaliyeti gerçek
leştirilmiştir. Bu etkinliklerin tümü, sivil örgütlerin, sanatseverlerin faaliyetleriyle gerçekleşmiş ve 
kendilerinden bir ücret de talep edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusu, âdeta, sosyal yaşamın bir merkezi hâline gelmiş ve 
halkımızın ilgi odağı olmuştur. Bu, bizim özlediğimiz bir Meclistir; milletiyle bütünleşen, kucakla
şan, ona tüm kapılarını açan bir Meclis, gerçek fonksiyonunu yapan bir Meclistir. 

Bir kurumun, hem milleti temsil etmesi hem de o milletle kopuk yaşaması büyük bir çelişki
dir. İşte, Meclisimiz, bu çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Bir yandan, temsil ettiği milletin refahı için 
reformlar yaparken, bir yandan da ona tüm kapılarını açmış ve onunla kucaklaşmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 22'nci Dönem Meclisimizin en başarılı olduğu konulardan birisi de 
parlamenter diplomasi çalışmalarıdır. Son dört buçuk yılda Meclisimiz, tarihinin en büyük diploma
tik ilgisiyle karşılaşmıştır. Bugüne kadar Meclisimizi, onlarca devlet başkanı, meclis başkanı, 
hükümet başkanı bizzat ziyaret etmiştir. Yurt dışından gelen heyet sayısı yüzlerle ifade edilmekte
dir. Bu, son elli yılda karşılaşılmayan bir ilgidir. Bu ilginin en büyük sebebi, Meclisimizin Avrupa 
Birliği üyesi olmak için gösterdiği büyük başarıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı mi
safirlerimiz bu reformları büyük bir takdirle anarken, aynı zamanda ülkemize olan bakışları da 
olumlu yönde değişmiştir. Bu ülkeler, aynı şekilde, komisyonlarımızı, dostluk gruplarımızı, millet-
vekillerimizi ülkelerine davet etmişler ve her gidilen yerde ülkemizin tanıtımı yapılmıştır. 

Artık, dünyada görmezlikten gelinen bir Türkiye yoktur. Bölgesinin etkin, güçlü, karar meka
nizmalarında yer alan saygın bir Türkiye konuşuluyor. Japonya'dan Amerika'ya kadar, gittiğimiz 
her ülkede saygıyla karşılanan bir Türkiye vardır ve ilginçtir, Türkiye'nin demokratikleşme ve istik
rarlı yürüyüşü konusunda yurt dışındaki görünümü yurt içindekinden daha pozitiftir. Gerek ekono
mi çevreleri gerek parlamentolar ve gerekse hükümetler düzeyinde ülkemizin istikran ve saygınlı
ğı hep takdirle karşılanmaktadır. Parlamenter diplomasi, Türkiye'nin saygınlığını artırarak dış poli
tikamızın etkinliğine katkıda bulunmuştur. Bu dönemde Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan uyumlu 
iş birliğinin bu katkının artmasında önemli bir etkisi olmuştur. Bu nedenle, Bakanlığımıza Meclisi
miz adına teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye çok derin ve köklü bir tarihî geçmişe sahiptir. Biz, yüzyıl
lardır çok kültürlü bir yaşam sürüyoruz. Kurduğumuz devletler tüm dünyaya bir arada yaşamanın 
en güzel örneklerini sunmuştur. Medeniyetlerin çatışmasını değil, ittifakını öneren yegâne ülke bi
ziz. Bizim sokaklarımızda camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Bizim topraklarımız dinlerin ha
yat bulduğu topraklardır. Biz, bu özelliğimizle gurur duyarız, ancak, Trabzon'da, istanbul'da ve son 
olarak Malatya'da yaşanan olaylar bizi derinden sarsmıştır. Bu şehirlerde haince saldırılar yapanlar 
asla milliyetçi olamazlar. Bizim ülkemizin milliyetçileri bunlar değildir. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Bunun milliyetçilikle ne ilgisi var? 
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BAŞKAN - Bizim milliyetçiliğimiz şiddet içermez. Bizim milliyetçilerimiz, tıpkı Osmanlı'da 
olduğu gibi, hoşgörüyle başka milletlere yaklaşır. Biz, farklı dinlerdeki insanların yaşamına kaste
den insanlar değiliz, asla da olmadık, ama, ortada, yaşamını yitiren kişiler vardır; bu gerçek bizim 
içimizde bir sızıdır, bunu sorgulamalıyız, gençlerimizin bu duygularını tahrik edenleri bulup ortaya 
çıkarmalı ve toplumumuzdan dışlamalıyız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, 22'nci Dönem Meclisi olarak, hepimiz son kez 23 Nisan tö
renlerini kutluyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak genel seçimlerle birlikte Meclisimiz yenile
necek ve 23'üncü Dönem Meclisi çalışmalarına başlayacaktır. Bu son 23 Nisan törenlerinde, çocuk
larımızın geleceği için umut dolu olduğumu ifade etmek isterim. Yarınlarda ülkemizi yönetecek 
olan çocuklara iyi bir Türkiye bırakmak için hepimiz büyük gayret gösterdik. Her çabanın, içinde 
tartışmaların yaşandığı günlerde bile, milletvekillerimizin tek amacının daha iyiye ulaşma isteği ol
duğuna inanıyorum. Milletimiz, Meclisimizin bu çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdirle 
karşılıyor. 

Belki de, bu dönemde, muhalefet ve iktidar milletvekillerimizin aynı istekle çıkardığı kanun
lardan birisi, gençlerimize Meclisin yolunu açan yeni düzenleme olmuştur. Artık, yirmi beş yaşını 
doldurmuş her gencimiz bu yüce Meclisin bir üyesi olabilir. Bu önemli düzenlemeye gençlerimizin 
ilgi göstermesini ve Meclisimize gelerek bize daha çok enerji vermesini istiyorum; onların temiz, 
taze ve enerji dolu zihinleri, eminim ki Meclisimizin çalışmalarını daha da güçlendirecektir. 

Özellikle kadınlarımızın siyasete daha çok ilgi göstermesini İstiyoruz. Hepimiz eminiz ki, si
yaset, kadın nezaketi ve zarafetiyle daha da güzelleşecektir. Daha çok kadın milletvekilinin 23'ün
cü dönemde Meclisimize girmesini dilerken, buna siyasi partilerimizin de özel bir destek vereceği
ni ayrıca ümit ve temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, tüm bunları göz önüne aldığımda, gelecekten umutlu olduğumu söyle
meliyim. Çocuklarımız, parıldayan bir ülkede yaşayacaklardır. İsmi duyulduğunda gurur veren, gü
ven veren, aidiyet duygusu veren bir Türkiye inşa oluyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecek
lerini başka ülkelerde aramadığı, "Benim ülkem." dediğinde gözlerinde ışıltılar oluştuğu bir Türki
ye hayali kurmalıyız. Her bireyin, yaşadığı için övünç duyduğu, pasaportunu, parasını, kimliğini ta
şıdığı için gurur duyduğu bir ülke hayal etmeliyiz. "Bizim ülkemiz." dediğimizde hiçbir vatandaşın 
gönlünde bir burukluk olmamalı. Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, 
hangi kimliği taşırsa taşısın, herkesin "Bizim ülkemiz." dediğinde, seslerinin aynı mutlulukta, aynı 
neşede ve aynı gürlükte çıkması gerekir. İşte o zaman biz mutlu bir aile olabiliriz. 

Bu ailenin çocukları farklı seslerde, renklerde ve düşüncede olabilir. Her çocuk, tıpkı kendi ço
cukluğumuzda olduğu gibi, farklı karakterlerde olabilir. Ama, her çocuk, ailenin eşit birer ferdidir ve 
kendini o aileye ait hissettiği sürece mutludur. Bizim ailemizin adı Türkiye'dir. Bir tane ailemiz var
dır; hepimiz, Türkiye ailesinin çocuklarıyız. Bu aileye sahip çıkmalıyız ve onu güçlendirmeliyiz. 

Bizim dünyadaki gücümüzün gerçek kaynağı, aile yapımızın güçlü olmasıdır. Şimdi, Türkiye 
ailesinin güçlenmesi için çalışmalıyız. Farklı düşünsek de, farklı inansak da, farklı giyinsek de, biz, 
Türkiye ailesine aitiz. Bunun geleceği, güvenliği söz konusu olduğunda hepimizin fedakârlık yap
mak için bir an bile düşünmemesi gerekir, yoksa, aile dağılır ve mahvoluruz. 

Farklılıklarımız bizim için korkulacak bir şey değildir. Bizler, demokrasiyi tehlikeye sokmadı
ğı sürece özgürce tartışılmasını ve fikirlerin söylenmesini desteklemeliyiz. Her farklı sesin duyul
masıyla rejimimiz tehlikeye girmez. Bilakis, tek sesli toplumlarda tehlike daha büyüktür. Çünkü, 
konuşamayan toplum, bağıran, ardından şiddet isteyen topluma dönüşür. Hepimiz aynı gemide yol 
alıyoruz; kimse, içinde hayatını sürdürdüğü ve battığında boğulacağı gemiye bilerek zarar vermez. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bugün Meclis Başkanı sıfatıyla son kez 23 Nisan özel 
oturumunu yönetiyorum. Yaklaşık beş yıldır bu Meclisin Başkanlığını onurla ve gururla yapıyorum. 
Tüm bu süre içinde sizlerle birçok konuda ortak çalışmalar yaptık. İçtenlikle söylemeliyim ki, tüm 
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amacım, gayretim ve hedefim saygın bir Meclis oluşturmak içindir. Daha güçlü, daha itibarlı ve mil
let iradesini daha güzel yansıtan bir Meclise sahip olmak için bütün enerjimi kullanmaya çalıştım. 
Bu gayretlerimin ne kadarını başardığımı milletimin takdirine bırakıyorum. Yine de bu beş yıllık 
dönem içinde, istemeden de olsa, yanlışlıklar yaparak yüce Meclisin saygınlığına gölge düşürmüş-
sem, milletimin engin affına sığınıyorum. 

Önümüzde bir genel seçim bulunuyor. Bu seçimlerde tüm millervekillerimize ve siyasi partile
re başarılar diliyorum. Umuyorum ki, milletimiz, hakkaniyetle kendisini temsil edecek vekillerini 
seçecek ve Meclisimize gönderecektir. 23'üncü Dönem Meclisimiz, eminiz ki bugünden daha başa
rılı çalışmalar yapacaktır. Yakında temellerini atacağımız yeni kütüphane, arşiv ve araştırma mer
kezi binamız, milletvekillerimiz için yeni ve modern çalışma ofisleri ve diğer teknik yatırımlar 
23'üncü Dönemde tamamlanacak ve daha iyi yasama çalışmaları yapılacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimizin açılışının 87'nci yıl dönümünde bir tarihî görevi ta
mamlamak üzere olduğumuzu da belirtmeliyim. 1 l'inci Cumhurbaşkanımızı seçmek için 16 Nisan
dan beri çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar 9 Cumhurbaşkanını bizzat seçen Meclisimiz, yeni 
Cumhurbaşkanımızı da aynı kararlılık ve öz güvenle seçmek üzeredir. Kısa bir süre sonra tamam
lanacak bu sürecin, demokrasi kuralları içerisinde, olgunlukla devam ettiğini gururla belirtmeliyim. 
Bu süreçte toplumun tüm kesimleri, bir şekilde ülkemizi temsil edecek olan cumhurbaşkanının se
çimi konusunda görüşlerini ifade ettiler. Ancak, kim ne derse desin, bu süreç, demokrasinin kural
ları içinde, olması gerektiği gibi sürmektedir, özgürce bir tartışma ortamı yaşanmaktadır. Biz, bu 
tartışmaları zenginlik olarak görüyoruz ve korku duymuyoruz. Kim Meclisimize mesaj göndermek 
için demokratik hakkını yasalar çerçevesinde kullanmışsa, bilsin ki onların mesajı alınmıştır. Bu yü
ce Meclisin üyeleri, demokratik hakkını kullanan herkese saygı göstermiştir ve seçim günü özgür
ce oylarını kullandığında, bu mesajları da, şüphesiz, düşünecektir. Ancak, seçim günleri geldiğin
de, söz söyleme sırası Meclisimizin olacaktır. îşte o zaman, herkesin, Meclisimize sesini duyuran 
duyurmayan her ferdin, bu yüce Meclisten çıkacak karara saygı göstermesini bu kez biz bekliyoruz; 
karar, milletin karan olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, görev süresi yakında dolacak olan 10'uncu Cumhurbaşka
nımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'e de Meclisimiz adına saygılarımızı sunuyorum. Yüce Meclisi
miz, kendilerinin yasama faaliyetlerine olan olumlu katkısını her zaman hatırlayacaktır. Kendisine 
bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, yüce Meclisimizin açılışının 87'nci yıl dönümü büyük bir heyecan 
ve gururla tüm yurtta kutlanıyor. Bugünün armağan edildiği çocuklarımızın neşesi ve sevinci bir 
ömür boyu sürer umarım. Bu mutluluğu borçlu olduğumuz Meclisimizin kurucularını bir kez daha 
hep birlikte rahmetle anmalıyız. İlk Meclis Başkanımız, cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık 
savaşımızın muzaffer kumandanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu yüce çatının inşa
sına emek vermiş herkesi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onlar bize onurlu bir ülke, güçlü bir dev
let, gurur veren bir bayrak ve mutluluk bıraktılar. Kimse şüphe etmesin ki, yüce Meclisimiz cum
huriyetimizin kazanımlarının bir tekinin bile geri götürülmesine izin vermeyecektir. Kimse şüphe 
etmesin ki, bu Meclis, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ku
rucusu, sahibi ve koruyucusudur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi parti gruplarının 

grup başkanlarına ve Mecliste üyesi bulunan diğer siyasi partilerin milletvekili olan genel başkan
larına onar dakika süreyle söz vereceğim. 

Söz sırasını okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sa
yın Deniz Baykal, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erkan Mumcu, 
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Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sa
yın Yaşar Nuri Öztürk. 

İlk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan'ındır. 

Buyurun Sayın Erdoğan. (AK Parti sıralarından ayakta alkışlar) 
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer konuklar; 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87'nci kuruluş yıl dönümüne ulaşmış olmanın gururu, mutlu
luğu ve coşkusunu paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yokluklar, imkânsızlıklar içinde 
verdiğimiz o şanlı istiklal mücadelesinin karargâhı olan yüce Meclisimiz, daha sonra modern, çağ
daş cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği temel olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş 
Savaşı'nı yürüten iradedir, cumhuriyetimizi kuran iradedir, demokrasimizi yaşatan iradedir. Çünkü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin yüce iradesidir. 

Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne adım adım yaklaşırken, ülkemizi, her alan
da en ileri seviyelere taşımak yolundaki çağdaşlaşma mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyo
ruz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet se
viyesinin üstüne çıkma hedefine doğru ilerlerken, bugün, her zamankinden daha inançlı, daha azim
li ve daha güçlüyüz. Biliyoruz ki, huzur ve istikrarımızı sürdürdüğümüz, bu ülkenin istikametini ge
lişme ve kalkınma doğrultusunda tuttuğumuz her gün, bizi hedeflerimize daha da yakınlaştırmakta
dır. Bu yolda en büyük güvencemiz milletimizdir, millet iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

Millî egemenlik kavramı, cumhuriyetimizin demokratik meşruiyet temelinde kurulduğunun en 
açık ifadesidir. 23 Nisanla birlikte, millet, siyasi rejimin temel aktörü hâline gelmiştir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi de, millî iradenin tecelligâhı olarak ortaya çıkmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millî mücadelenin en zor şartlarında bile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin demokratik bir zemin olarak işletilmesine büyük özen göstermiştir. Onun için, Atatürk 
demiştir ki: "Millet ve memleket nam ve hesabına yegâne müracaatgâh burasıdır, yani Meclis-i Âli-
nizdir. Bu hakk-ı meşruu, bu hakk-ı millîyi, bu hakk-ı tabiîyi hiçbir sebep ve bahane ile ve hiçbir 
mütalaa ile hiçbir şahsa ve hiçbir heyete terk edemeyiz." 

Savaşın en zor günlerinde en kritik kararlar, istiklal mücadelemizin de karargâhı olan yüce 
Meclisimizde müzakere edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa'mızdaki tanımıyla demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 
Cumhuriyetimiz, birbirini tamamlayan bu temel nitelikleriyle artık kurumsallaşmış, kökleşmiş 

ve milletimize mal olmuştur. 
Değerli arkadaşlar, milletin vekilleri olarak bu çatı altında yerine getirmemiz gereken, şüphe

siz ki, pek çok görev vardır, ama bilmeliyiz ki, bu görevlerin ilki ve en önemlisi "Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir." şiarını yaşatmaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Çünkü bu şiar, cumhuri
yetimizin, demokrasinin, adaletin, hak ve özgürlüklerin yegâne teminatıdır. Dünyanın şartları deği
şebilir, zaman zaman ülkemizin önüne atlatılması güç badireler de çıkabilir, ama biliyoruz ki, mil
letin sesi bu çatının altında çınlamaya devam ettiği sürece bu ülkenin var olma iradesi asla kaybol
mayacaktır. 

Gücünü milletinden alan cumhuriyetimiz, demokrasi ve hukuk devletinin işleyen mekanizma
larıyla, her zamankinden bugün daha güçlüdür. Bu bakımdan, her 23 Nisan'ı bir öncekinden daha 
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coşkulu, daha gururlu bir şekilde kutluyoruz ve her 23 Nisan'da milletimize yakışan, tarihimize yakı
şan, istiklal mücadelemize yakışan geleceği tesis etmek konusundaki azim ve kararlılığımız artıyor. 

Çocuklarımıza aidiyetiyle, vatandaşlığıyla, sahipliğiyle gurur duyacakları bir ülke bırakmak, 
Türkiye'yi medeniyet ideallerinin ötesine taşımak için çıktığımız bu yolculukta en büyük gücümüz, 
millet olma bilincimizdir. Bu bilinci güçlendirmek için, bütün samimiyetimizle, bütün gücümüzle, 
ülkemize, milletimize hizmet etmeyi, her zaman, en büyük şeref kabul edeceğiz. 

Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, milletimizin öz değerlerini, kimliğini koruyarak, Türki
ye'nin onuruna, haysiyetine sadakatle sahip çıkarak, demokrasiyle, adaletle, barış ve kardeşlikle ge
leceğe ilerlemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, millet olarak aynı duyguda birleşirsek, aynı hede
fe odaklanırsak, ulaşamayacağımız hiçbir başarı yoktur, olmayacaktır. 

Bu bilinçle, gözümüzü geleceğe diktik. Her 23 Nisan'ı bir öncekinden daha ileride kutlayan bir 
Türkiye için, milletçe, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve bir günün bir güne eşit olma
sını istemiyoruz. 

Ne mutlu ki, cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine, çağdaşlaşma hedeflerine, bugün, her za
mankinden daha yakın bir noktada bulunuyoruz. Bu basan, her şeyden önce, aziz milletimizindir ve 
onlann vekâletiyle, sizdedir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Onun değişim iradesini hayata geçiren büyük reformlara, vizyon ve cesaret isteyen kararlara, 
sizler, gerçekten, düşüncenizle, gayretinizle imza atmaya devam ettikçe, bu yüce Meclis, daha bir
çok basanlara, inanıyorum ki, alnının teriyle, düşüncesiyle imzasını koymaya devam edecektir. 

Seksen yedi yıllık süreçte millet olarak kaydettiğimiz bütün ilerlemeler ortadadır. Türkiye, ar
tık, seksen yedi yıl önceki Türkiye değildir. Cumhuriyetimizin kazanımları kalıcı hâle gelmiştir. 
Bundan geriye dönüş de olmayacaktır, olamaz. Bugün, medeni milletler camiasında saygın bir ye
re sahip, bölgesinde ve dünyada istikrar unsuru olan bir cumhuriyetiz. İstiklal mücadelesinin zor 
şartları, yokluk ve imkânsızlıklarıyla asla kıyaslanamayacak kadar güçlü ve kendine güvenen bü
yük bir devletiz. Artık, geleceğe, daha umutla, güvenle bakmak için her türlü sebebe sahibiz. 

Büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki, bugün, cumhuriyetimiz, korkulann değil, umutla-
nn ülkesi hâline gelmiştir. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

Bu hissiyatımızı bir kere daha ifade ediyor, bu anlamlı günde, bütün istiklal şehitlerimizi, bir 
kere daha, rahmetle, şükranla anıyorum. 

Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklanmıza armağan ettiği 
çok özel bir gündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - 23 Nisan Millî Egemenlik Bayramı, aynı zamanda, 

dünyada, ilk ve tek çocuk bayramı olarak, bütün insanlık için, aydınlık ve barış dolu bir gelecek 
çağrısıdır. Bayramlannı kutluyor, yavrularımıza huzur ve banş dolu bir dünya temenni ediyorum. 

Bu arada, bu dönemde, aramızda şu anda olmayan, kaybettiğimiz bütün milletvekili arkadaşla-
nma da Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. 

Milletimizin 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum. 
Saygılarımla. (AK Parti sıralanndan ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Deniz Bay-

kal'ındır. 
Sayın Baykal, buyurun. (CHP sıralanndan ayakta alkışlar) 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DE
NİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın milletvekilleri, saygıde
ğer konuklar, 23 Nisan'ın ve gençliğimizin, geleceğimizin gerçek sahibi sevgili çocuklarımız, sev
gili vatandaşlarım; hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgilerle, saygılarla selam
lıyorum. 

Bütün halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizin, barış, mut
luluk, refah ve bağımsızlık içinde daha nice bayramlar geçirmesini diliyorum. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılışını gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal'i ve Birinci Meclisten başlayarak bugü
ne kadar bu kutsal çatı altında görev yapmış tüm millet temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Bugün çok daha iyi görüyoruz ki, 23 Nisan 1920'de yaşanan, bir başlangıç olmuştur; tebaalık-
tan yurttaşlığa, cemaatten topluma, teokratik zihniyetten laik anlayışa, dogmatizmden özgür düşün
ceye, zorbalıktan hukuka, din sömürücülüğünden dine saygı anlayışına geçişi sağlama mücadelesi
nin başlangıcı olmuştur. 23 Nisan 1920 başlangıcını amacına ulaştırmanın ne kadar güç olacağı, 
seksen yedi yıllık deneyimimizle de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet, bu güçlükleri yenme mücadele
sinin adıdır. 

23 Nisan'ın temeli millî iradedir. Millî irade, bütün yurttaşların eşitliğini gerektirir; kadın er
kekle, zengin yoksulla, diplomalı diplomasızla, sivil askerle, doğulu batılıyla, köylü kentliyle eşit 
olacaktır. Ancak o zaman, devlet, bir ırk devleti, bir kan, bir kafatası devleti olmayacaktır; bir din 
devleti, bir mezhep, bir tarikat devleti ancak o zaman olmayacaktır, bir aşiret devleti olmayacaktır; 
yurttaşlık bilincine dayalı bir ulusal devlet olacaktır. 

Din ve siyaset ayrımı demokrasinin temelidir. Din ve siyasetin kuralları birbirinden farklıdır: 
Dinde iman ve teslimiyet esastır, demokratik siyasette ikna olma ve sorgulama; dinde gerçek tektir 
ve değişmez, demokratik siyasette gerçek çoktur ve değişir; dinde muhalefete yer yoktur, demokra
tik siyaset muhalefetsiz olmaz. Demokrasinin olanaklarını kullanarak dini siyasete açmaya kalkı
şanlar olabilir, ama din ve siyaset ayrımını esas almayan hiçbir rejim demokratik kalamaz. (CHP sı
ralarından alkışlar) Batı, yüzlerce yıl kardeş kanı akıtarak bu gerçeği öğrenmiştir. Biz, 23 Nisan'da 
yöneldiğimiz rejim içinde kimsenin burnunu kanatmadan bu gerçeği yaşıyoruz. 

Laiklik anlayışı, devletin, bütün inançlara, dinlere, mezheplere saygı göstermesini ve eşit dav
ranmasını gerektirir. Bu doğrudur, ama laiklik anlayışı, aynı zamanda, hiçbir inancın, mezhebin, di
nin, devletin, hukukunu, eğitimini ve yönetimini oluşturmasına izin verilmemesini de gerektirir. Si
yasetin referansı demokrasi olmaktan çıkar, inanç ve din olursa, bunun sonucu, önce oluk oluk kar
deş kanı, sonra da koyu ve karanlık bir otoriter rejimdir. 

Türkiye'de, İslamiyet, laiklik ve demokrasi arasında eşsiz bir uyum vardır. Bu, Türkiye'nin al
tın üçgeni, altın sentezidir, iç bansın ve kalkınmanın altın anahtarıdır. Bunu gözümüz gibi koruyup 
sürdürmeyi, bozmak isteyenlere meydanı boş bırakmamayı en öncelikli görev bilmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan 1920'de, yani seksen yedi yıl önce, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılışıyla birlikte bir millî devlet kuruluşunun temeli atılmıştır. Yeni millî devletin, o 
gün, 23 Nisan 1920'de, henüz, ne anayasası vardır ne de sınırlan bellidir. Cumhuriyet de yoktur, de
mokrasi de yoktur. Ama bir nokta kesindir: Türk milleti, saltanatı ve hilafeti dışlayarak, kendi ba
ğımsız devletini kurmaktadır. Devleti kuranlar, kendi etnik kimliklerini, ırk, soy, sop, din, mezhep, 
inanç, tarikat, cemaat bağlılıklarını aşarak, Türk milleti anlayışı etrafında, kardeşçe, el ele vermiş
lerdir. Devletimizin temelinde bu anlayış vardır. Ülke olarak banş ve istikrarımızın güvencesi bu 
anlayıştır. O nedenledir ki, Türk milleti anlayışını bir yana bırakır, etnik kimlik aynştırmasına ken
dimizi kaptırırsak, alt kimlik-üst kimlik labirentlerine sürüklenirsek, toplumsal banşımızın, dirlik 
ve düzenimizin tahrip olmasına sebep oluruz. 
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Aynı şekilde, din, inanç, mezhep anlayışlarımızı ön plana çıkarırsak, tarikat, cemaat bağlılıkla
rımızı temel alırsak, devletin gücünü, yetkilerini, parasını, olanaklarını o doğrultuda kullanırsak, 
kurumları ve devleti kadrolaşmanın hedefi hâline getirirsek, birlik ve bütünlüğümüze, barış ve kar
deşliğimize, 23 Nisan ruhuna ihanet etmiş oluruz. Bu yanlışlıklar, bazen, insan haklan ve demok
rasi adına, inanç özgürlüğü adına da yapılabilir, ama bu gerçeği değiştirmez. 

23 Nisan, bize, millî egemenlik anlayışını kazandırmıştır. Egemenliğin millî olması, aynı za
manda, hem etnik olmaması hem de dinî olmaması anlamına gelir. Devletimizin daha sonraki ge
lişmeleri de bu temelde yükselmiştir, cumhuriyet bu temelde gerçekleştirilmiştir. Demokrasiye, 
cumhuriyetle de pekiştirilen bu temeller üzerinde ulaşılabilmiştir. Demokrasimizin sağladığı ola
nakları cumhuriyetin ve devletin millî ve laik kimliğini ortadan kaldırmak için kullanmak tam bir 
aymazlıktır. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, beş yılda bir sandık başına gidip, sonra da seçilenlerin iste
diğini yapmasına seyirci kalmak değildir. Demokrasi, sadece bir usulden, yöntemden ibaret değil
dir. Demokrasinin bir esası, ilkeleri, değerleri de vardır. Eğer, adı her türlü yolsuzluğa karışmış bir 
bakan, kendi hakkında, 4 defa, af yasasını bu Meclisten çıkarabilmiş ise, bunun, ne demokrasinin 
ne millî egemenlik anlayışının gereği sayılması mümkün değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Böy
le bir uygulama, ne bunu yapanlara ne de Meclisimize şeref kazandırmamıştır. 

Gene aynı şekilde, 100'den fazla yolsuzluk dosyası, Başbakanla, bakanlarla, milletvekilleriyle 
ilgili olarak, beş yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemektedir. Bunların bir tanesi
nin bile ele alınmamasını, bir kişinin bile dokunulmazlığının kaldırılmamış olmasını, demokrasinin, 
millî iradenin, hukuka saygının gereği saymak çok güçtür. (CHP sıralarından alkışlar) 

Gene, ne yazık ki, Sayıştay üyelerinin seçimi görevini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bü
tün uyarılara rağmen, on beş aydır savsaklaması, ne demokrasi anlayışıyla ne de Anayasa ve huku
ka saygı anlayışıyla bağdaştırılamaz. (CHP sıralarından alkışlar) Sayıştayın kendi yasalarına göre 
belirlediği adaylarını iktidar beğenmedi diye Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim yapmaması, 
hele seçim yöntemini değiştirmeye yönelmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı ve de 
demokrasi anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmaz. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede basın-yayın ve medya özgürlüğünün bulunması o ülkenin de
mokratik bir rejime sahip olduğunu kanıtlamaya yetmez; ama basın-yaym ve medya özgürlüğünün 
bulunmaması, o ülkedeki rejimin demokratik olmadığını kanıtlamaya yeter. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baykal, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Son zamanlarda medyaya yönelik olarak bir baskı ve yıldırma 

politikasının acımasızca uygulandığını biliyoruz. Ama, dün, bir genel yayın yönetmeninin açıkla
malarından öğrendik ki, Başbakanın Basın Sözcüsü, Türkiye'nin ikinci büyük gazetesinin hangi 
manşetle çıkacağına, hangi yazarlara yazı yazdınlacağına, yazıların hangi sayfalarda yayınlanaca
ğına karar verebiliyor. Bu, utanç verici bir tablodur. (AK Parti sıralarından "Yalan! Yalan!" sesleri, 
gürültüler) Bir demokrasi skandalidir. Demokrasi, makyajı ile gizlenmek istenen çehre, bir kez da
ha ortaya çıkmıştır. Demokrasi işinize geldiği sürece kullanıp, sonra bir kenara atabileceğiniz bir 
araç değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 87'nci yıl dönümü, ll'inci cumhurbaşkanı seçimi
nin yapılacağı günlere raslamıştır. 10'uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Sezer'i, Cumhurbaş
kanlığının bu son döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletimizin de duygu
larına tercüman olarak saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) İnanıyorum ki, Sayın Se
zer'i, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, laik, demokratik cumhuriyete ve Atatürk İlkelerine, bun
lara en çok ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemde sahip çıkan, ilkeli ve kararlı tutumuyla, alçak gönül
lü, ahlaklı ve onurlu kişiliğiyle milletimiz ve tarih takdirle anacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Yeni cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak, aday gösterme süresinin son iki gününe girmek 
üzereyiz. Ortada hiçbir ciddi aday yoktur. (AK Parti sıralarından "Aday ol" sesleri, gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Aday ol. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Meclisin iradesine saygısızlık. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - 72 milyonluk Türkiye, kimin cumhurbaşkanı olacağı konusun

da, tam bir karanlık içindedir. Toplum bilmiyor, muhalefet partileri bilmiyor, iktidar partisi bilmi
yor, milletvekilleri bilmiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmiyor. İktidar milletvekilleri, bakan
lar, kimi seçecekleri konusunda talimat bekliyorlar. Talimat verecek olan, Cumhurbaşkanı adayının 
millet tarafından bilinip değerlendirilmesini istemiyor. 

AHMET YENİ (Samsun) - Aday ol... Aday ol... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Milletten, milletvekillerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisin

den kaçırılan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi! Böyle bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Anayasa'yla, 
demokrasiyle, millete ve Cumhurbaşkanlığına saygı anlayışıyla hiçbir ilişkisi yoktur. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Bu şekliyle Cumhurbaşkanlığı seçimi, AKP mutfağının değil, aile mutfağının bir işi hâline dö
nüşmektedir. Milletten, milletvekillerinden, AKP milletvekillerinden bile kaçırılan bir Cumhurbaş
kanlığı seçimi. Bu, bir seçim değil, tebligattır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Aday ol, aday... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Tek parti dikta rejimlerinde bile böyle bir uygulama olmamış

tır. Böyle bir tablo, ne 23 Nisan ruhuna ne Meclisimizin onuruna ne de Millet Meclisi iradesinin üs
tünlüğü anlayışına yakıştınlamaz. Bu yöntemle, 72 milyonluk Türkiye'ye, saygın ve onurlu bir 
Cumhurbaşkanı değil, bir aileye kapı kulu seçilir. (AK Parti sıralarından "Size yakışmıyor." sesleri, 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Böyle bir seçim, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin şere
fine... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Çok ayıp! Çok ayıp! 
BAŞKAN - Sayın Baykal... Sayın milletvekilleri... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - . . .ve onuruna yakışmaz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Baykal, yakışıyor mu size? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - .. .hem de Cumhurbaşkanlığı. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - ...hem de... (AK Parti sıralarından gürültüler, CHP sıraların

dan "Dinleyin." sesleri) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Size yakışır bu ancak! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın Baykal, bir saniye efendim... 
Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, lütfen, beni dinler misi

niz. Sayın Baykal, bir saniye efendim... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sözünü geri alsın Sayın Başkan! (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Baykal; bugün, özel gündemle toplandık. Sayın Genel Başkanlar, 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerinde konuşmalar yapıyorlar, yapacaklar. 
MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Tam bayram konuşması! 
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BAŞKAN - Konuşmalarımızda özellikle, milletimizi kucaklayan, gelecek hedeflere ortak dü
şüncelerimizi götüren konuşmalar yapılır. (Gürültüler) İç politikaya yönelik konuşmalar yapılır mı, 
yapılmaz mı bilmem; ama kürsü hakkı, söz hakkı mukaddestir. Ben, konuşmanıza saygı duyuyo
rum. Ancak, özellikle, son kullandığınız cümleler, milletvekili arkadaşlarımızı tahrik edecek ve be
lirli kişilere yönelik aşağılayıcı ifadelerdir. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Meclisin iradesine saygısızlık! 
AHMET YENİ (Samsun) - Meclise yakışmıyor! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Meclise hakaret ediyor, ne ayıp bir şey ya! 
BAŞKAN - Lütfen konuşmanızı tamamlayınız. (AK Parti sıralarından "Meclise hakaret edi

yor." sesleri) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Böyle bir seçim, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefine ve onuruna bence yakışmaz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Size yakışır! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - ...hem de Cumhurbaşkanlığı makamının önemini ve değerini 

büyük ölçüde kaybettirir. 
Son dönemde, toplumsal barış ve hoşgörü ortamının hızla zedelenmekte olduğuna tanık oluyoruz. 
MUSTAFA DURU (Kayseri) - Aday olsanıza! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Dinle be, dinle! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Anayasa'mızın temel ilkelerine dayanan ve ulusal kimliğimizi 

esas alan bir kültür ve eğitim politikasını sahiplenip, uygulamamız gerekirken, tam tersi anlayışla
ra meydan boş bırakılmıştır. Gerilim ve çatışma unsurları, eğitim ve kültür yaşamımızda ve devlet 
kurumlarında yer yer etkin olmaya başlamıştır. (AK Parti sıralarından gürültüler) Saldırıların için
de yer alan gençleri kimler eğitmektedir? Hangi yurtlarda yetiştirilmektedirler? Güvenlik kurumla
rının bunlarla ilişkisi nedir? Bu gençler hangi fikir, inanç ve kültür ikliminin ürünüdürler? Anaya
sa'mızın, laiklik başta olmak üzere, temel değerlerini içine sindiremeyen bir yönetim anlayışının 
toplumumuzu da, devlet kurumlarımızı da bir çatışma ortamına sürüklemesi kaçınılmazdır. Yasa dı
şı eğitim kurumlarına kol kanat geren bir yasal düzenlemenin daha geçen yıl yapıldığını kimse unut
mamalıdır. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Hangisi yasa dışı? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'ni, hiçbir etnik pro

jenin, ırk ayrımcılığının tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız bir ırk, 
kan ve kafatası milliyetçiliği değildir; bir siyasi bilinç ve siyasal dayanışma milliyetçiliğidir. Bu top
raklarda el ele vererek tam bir eşitlik içinde kardeşçe yaşamayı içine sindiren insanlar olarak bir 
millet oluşturuyoruz. Yüz elli yıllık, acılarla dolu bir tarihin içinde şekillenmiş bir ulusal kimliği, 
hiçbir etnik hevesin, hiçbir ırkçı yönelişin dağıtmasına izin veremeyiz. Çevremizde yaşanan etnik 
dağılmanın nelere yol açtığını görüyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz, herhangi bir husumetten, düş
manlıktan beslenen bir milliyetçilik değildir. Hiçbir başka millete, ırka ya da etnik kimliğe karşı bir 
duruşumuz yoktur. Bizim milliyetçiliğimiz, kimseye karşı değil, kendimiz için bir milliyetçiliktir. 
Bizim milliyetçiliğimiz, şiddete, teröre yönelik bir milliyetçilik değildir; ama şiddete, teröre boyun 
eğecek bir milliyetçilik de değildir. 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Parti programını sonra oku yahu! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Aşiretlere, kavimlere, etnik kimliklere, mezheplere, ırk ayrım

larına dayanan, dağınık, parçalanmış bir toplumsal yapıdan ulusal düzeyde bir bütünlük çıkarmaya 
yönelen; bütünleştirici, yükseltici, çağdaş bir milliyetçiliktir; ayrılıktan bütünlüğe, yerellikten ulu
sallığa yöneliktir. 
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Herkesin etnik kimliği kendi özel dünyasının bir parçasıdır, ona hep beraber saygı duyarız; 
ama, kimsenin, etnik kimliğini devlete bir damga gibi vurmasına, devleti belli etnik kimliklerin le
hine ya da aleyhine kullanmasına göz yumamayız. Etnik kimliğimiz ne olursa olsun, eşitlik ve kar
deşlik içinde, hep beraber yaşayacağız; ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız, bayrağımıza hep bir
likte saygı duyacağız. Aynı bayrak-ayrı bayrak arayışlarına girenler, onları, insan hakları, demokra
si adına kanatları altına alanlar sanmasınlar ki Türkiye buna göz yumar. Herkes aklına çok iyi yer
leştirsin, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü parçalama gücü, ne içeride ne dışarıda kimsede yoktur. 
Çünkü, biz, ulusal bütünlüğümüzü kimsenin lütfuyla sağlamadık: Türkiye'yi, kimse bize atıfet diye 
vermedi. Türkiye'yi, tarihin içinden, büyük acılar çekerek, fedakârlıklar yaparak alnımızın teriyle, 
canımızın, tenimizin katkısıyla hep birlikte çekip çıkardık. 

FAHRETTİN FOYRAZ (Bilecik) - On dakika oldu... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) - Sevgili milletvekilleri, bütün çocukların ve milletimizin Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve 
önümüzdeki dönem için milletimize mutluluklar diliyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Saygı bu mu? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde, 

geleneksel olarak Meclisimiz özel gündemle toplanıyor. Meclis Başkanı ve siyasi partilerimizin ge
nel başkanları, günün önem ve anlamı üzerinde konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmalar, genelde ku
caklayıcı, geleceğe götüren, topluma, huzur, güven ve emniyet veren konuşmalar oluyor. Bazen de, 
tartışmaya yol açan konuşmalar yapılabiliyor. 

Sayın Baykal'ın konuşmasına cevap vermek üzere birkaç tane müracaat var elimde. Böyle bir 
günde bunu uygun görmem. Biz, bayram neşesini veya bu özel günlerin, hepimizi kucaklayan, bü
tünleştiren neşesini kaybetmek istemeyiz. Ancak, tutanakları getirtiyorum, burada açıklanması ge
reken bir husus olursa, onu hem Sayın Baykal'dan hem de kendilerine ilişen söz atmalar, sataşma
lar varsa, belki o arkadaşlarımızın cevap vermeleri bakımından bir girişimde bulunacağım. Ama, 
böyle bir konuşmanın, belli bir kişiyi, belli bir grubu hedef almasını, doğrusu arzu etmezdim. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Erkan Mumcu'nundur. 
Sayın Mumcu, buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından ayakta alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI ERKAN MUM

CU (İsparta) - Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli milletvekilleri, saygıdeğer konuk
lar, bu anlamlı günün gerçek sahibi sevgili çocuklarımız ve aziz milletimiz; sizleri, saygı ve sevgiy
le selamlıyorum. Bayramınızı yürekten kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı'nın 87'nci yıl dönümünü kutladığımız bugün, başta Büyük Önder Atatürk'ü, bir ulusun yeniden 
doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu için canını veren aziz şehitlerimizi, hür ve bağım
sız yaşama iradesini bu mübarek topraklara kan ve imanla nakşedenleri rahmetle, minnetle, şükran
la anıyorum, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hâkimiyetimilliye, yani millî egemenlik ve istiklali tam-
me, yani tam bağımsızlık prensiplerine sadakat, bizim devletimizin hem varlık hem de meşruiyet 
sebebidir. Genç cumhuriyetimizin üzerine oturduğu toplumsal mutabakat bu iki temel prensip üze
rinde sağlanmıştır. Türk milletinin birlikte yaşama arzusu bu prensiplerle çerçevelenmiştir. Şayet, 
bir devlet, bütün kurum ve kuruluşlanyla bu prensipler üzerinde örgütlenmişse, varacağımız nokta 
zorunlu olarak demokrasidir, hem de eksiksiz bir demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen, 
çağdaş standartlarda bir demokrasi. Bu itibarla, yüce Meclis, kaynağını halktan almayan hiçbir ege
menlik iddiasına meşruiyet tanıyamaz, tanırsa, kendi meşruiyetini tartışmalı hâle getirir. 

"Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." prensibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için sağlam 
bir temel teşkil ettiği gibi, bizim için de bizden sonrakiler için de gerçek bir toplum sözleşmesi ni-
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teliği taşımaktadır. Birinci Büyük Millet Meclisi, bugünkü birlik ve bütünlüğümüzün en büyük te
minatıdır. Bu sözleşmeyi sık sık okumamız gerekir. Zaman zaman karşılaştığımız rejim tartışmala
rında Birinci Büyük Millet Meclisinin hakemliğine başvurmamız bize yol gösterici olacaktır. O 
Meclisin oluşum biçimi ve çalışma prensipleri bu ülkede yaşayan herkes için, her ilden, her yöre
den yurttaşlarımız için tarihî bir belge kıymetindedir. Bir millet kendi kendisini günlük mülahaza
larla değil, bu tür belgelerle tanımlar. Böylesine büyük hatıralar, bir insan topluluğunu millet yapar. 
Temelinde bu denli köklü, bu denli yaygın, bu denli etkin bir toplumsal mutabakat varsa, o devlet, 
tarihî yolculuğunda güven içinde devam eder. Ne yazık ki, biz, bu mutabakatımızı yeterince hatır-
layamıyoruz. Onun içindir ki, Atatürk'e müracaat mecburiyetimiz her geçen gün daha da artmakta
dır. Bu tarihî vesikayı, bu millî vasiyeti doğru okumadığımız ve ondan bugün için rasyonel sonuç
lar üretemediğimiz sürece, Atatürk'e bağlılık yeminlerimizin, bize, ne yazık ki, bir faydası olama
yacaktır. Onlar, o zor şartlar altında bile "ulusal egemenlik" kavramını hep önde tuttular; onlar için 
"tam bağımsızlık" kavramı varoluşumuzun yegâne güvencesiydi ve her şart altında onlardan asla ta
viz vermediler. 

Buradan çıkarmamız gereken birinci sonuç şudur: En ağır sorunlar bile millî iradeye bağlılık
la çözülebilir ve hiçbir sorunun millî iradeyi aşan bir çözüm tarzı yoktur. Tam bağımsızlık, bu va
tanda varlığımızı sürdürebilmemizin olmazsa olmaz yegâne yöntemidir. 

İkinci sonuç: Böyle bir temel üzerine kurulmuş bir devletin istikameti, kesin olarak demokra
sidir. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı hedeflemiş olan Türkiye, 
bağımsızlığından ödün vermeden her alanda dünyayla rekabet etmelidir. Büyük Önder Atatürk'ün 
daha sonraki uygulamaları dikkate alındığında, bu husus çok berrak bir biçimde görülecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "egemenlik" kavramının anlamı ve aidiyeti, devletin ve 
rejimin karakterini belirlediği gibi dünyadaki yerimiz açısından da temel bir belirleyici olmaktadır. 
Millî iradeyle temin edilmeyen bir ulusal egemenlikten söz edemeyiz; bu, bizi cumhuriyet öncesi 
döneme geri götürür. Çoğulcu demokrasiyle bütünleşmemiş, onu içine sindirmemiş bir "millî irade" 
kavramı da eksiktir ve yanıltıcıdır. Büyük Önder Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine ulaştırma 
idealinin vazgeçilmez ölçütleri bunlardır. Cumhuriyet Türkiyesinin üzerine bastığı siyasi zemin bu
dur. Bunların birinden vazgeçmek, cumhuriyetin temel istikametini değiştirmek sonucunu doğurur. 
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin olacaktır, yani, ulusal egemenlik demek, devlet otoritesiyle ida
re edilen bir millet demek değildir; ulusal egemenlik demek, millî iradeyle yönetilen bir devlet de
mektir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Millet, bu hâkimiyeti, hiç şüphesiz, kendi seçtiği 
temsilcileri vasıtasıyla kullanacaktır. Siyaset, milletin seçtiği siyasetçilerin işidir, bu yetki de ona 
aittir. Hukukun dışında hiçbir güç, seçilmiş siyasetçinin siyaset etme yetkisini sınırlayamaz. Şayet, 
seçilmiş siyasetçi, sınırsız bir yetkiye sahip olduğunu düşünüyorsa, yanılmaktadır. Demokratik re
jim, halkın yurttaşlık bilinci, hukuk ve siyaset üzerinde ideal bir dengeye oturmuştur. Bu, aynı za
manda tabii bir dengedir, toplum doğasına da uygun bir dengedir; kendi teminatını kendi içinde ba
rındıran bir dengedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 'inci yüzyılın ilk on yılı içerisindeyiz. Türk milleti, 
devletinin üzerine oturduğu temel prensipler konusunda derin endişeler taşımaktadır. Ülkemizin ba
ğımsızlığının tehdit altında olduğuna dair bir kanaat, her geçen gün, insanlarımızın zihnine, daha 
derin etkilerle yerleşmektedir. Ülkemizin küresel rekabette geri kalması, ekonomik olarak değer 
üreten bir ülke olmak yerine, ucuz iş gücü ve ham madde temin eden bir ülke durumuna düşmesi, 
diğer bir ifadeyle, uydulaşması ve bir tür sömürüye maruz kalması bu endişeleri artırmaktadır. 

Diğer taraftan, ne yazık ki, millî iradenin Meclise tam olarak yansıyamaması ya da tam olarak 
yansımasını mümkün kılacak demokratik reformların hâlâ gerçekleştirilememiş olması milletimizin 
endişelerini daha da derinleştirmektedir. Bugün Türk halkının neredeyse yarısı bu kutsal çatı altın
da temsil imkânı bulamamaktadır. Bu, millî iradeyi ve onun mekanizması olan demokrasiyi sakat
layan bir durumdur ve esasen Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş ilkelerine aykırıdır. 
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Türkiye, rejimini belli kurumlar ve belli statüler üzerine oturtan bir ülke görünümündedir. Bu 
statüko, demokrasimizi sürekli risk ve tehditlere açık hâle getirmektedir. Oysa güçlü bir ülke olma
nın olmazsa olmaz şartı, millî iradenin talep ettiği biçimiyle, rejimi, devleti, egemenliği, 73 milyon 
insanımızın oluşturduğu bir kaidenin üzerine kurmaktır. Bugün burada ifadeye mecburum ki, bunun 
ilk adımı, cumhurbaşkanını halka seçtirmektir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Modernleş
me tarihimizde örnek alageldiğimiz Fransa'nın bugünlerde büyük bir demokratik olgunluk içerisin
de cumhurbaşkanını halkına seçtirdiği şu günlerde, bizim bir cumhurbaşkanlığı seçimi krizine sü
rüklenme arifesinde olmamız, üzüntüyle karşılanması gereken bir durumdur. Tarihî bir sorumluluk 
duygusuyla, millî egemenliğin tecelligâhı bu kutsal çatı altında bütün sorumlulara seslenmeyi zo
runlu görüyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mumcu, lütfen devam edin. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - ...ve herkesi aynı tarihî sorumluluk anlayışına bir kez daha da

vet ediyorum: Geliniz, cumhurbaşkanını halka seçtirelim. İnsanlarımıza, hesap soracakları, denet
leyecekleri kendi devlet başkanlarını seçme hakkını verelim. Bu hakkın tabii sonucu, millî egemen
liğin, demokrasinin ve ulusal bütünlüğün güçlenmesi ve tekâmül etmesi olacaktır. Zaman vardır, fır
sat vardır ve olması beklenen, Meclis iradesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyet, hiç şüphe yok ki, büyük ve başarılmış bir 
projedir. Devletimizin Anayasa'da ifadesini bulan temel nitelikleri, insanımızı özgürleştiren, ulusal 
bütünlüğümüzü garanti altına alan bir kıymete sahiptir. Bütün bu avantajlarımıza rağmen, devlet ay
gıtımızın ya da devleti oluşturan aygıtların hızla yenilenmesi ve yeni çağın ihtiyaçlarına cevap ve
recek düzeye getirilmesi gereği vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece günübirlik siyasal 
olgulara dönük eylem ve tutumlar gösteren bir kurum olarak görülemez. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, salt bir kurum, bir bürokratik işleyiş olarak da görülemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bir rüh, bir mana olarak değerini her zaman akılda tutmak ve her zaman en üstte tutmak, bizim, 
milletin vekilleri olarak öncelikli görevimizdir. Millî iradenin tecelligâhı olmak, millet iradesinin 
orta ve uzun vadeli özlem ve ideallerine de hizmet etmeyi zorunlu kılar. Bunun anlamı, günübirlik 
siyaset üreten bir kurum olmak zaafına tutsak olmadan, milleti adına ve insanlık için vizyon üreten, 
ulusal ve küresel stratejiler geliştiren bir kurum olabilmektir. Hepimiz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin seksen yedinci yılında ülkemizin karşı karşıya bulunduğu temel sorunlar karşısında ortak so
rumluluklara sahip olduğumuzu bir kez daha sarsılmaz bir imanla idrak etmeliyiz. Sosyal, kültürel 
ve ekonomik fay hatlarında biriken yıkıcı enerjinin bir yıkıma yol açmadan açığa çıkarılması ve gi
derek derinleşen çatlakların sağlam ve hiçbir sarsıntıda ayrılmayacak biçimde yapıştırılması mille
timizin en öncelikli talebi, ihtiyacı ve bizim de en öncelikle görevimizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, önümüzdeki günlerde, başta bölücülük olmaz üzere, ülkemizin 
karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikelere karşı yepyeni bir anlayışla yaklaşmak ve buna ilişkin 
kararlar almak, stratejiler geliştirmek zorundadır. 

Bunun yanı sıra, yeni bir kalkınma ve küresel rekabet vizyonu, yeni bir istihdam ve gelir ada
leti düzeni, yeni bir insani gelişim, insan kaynakları modeli, yeni bir sosyal devlet ve sorumlu piya
sa tutumu, önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikli ve ağırlıklı olarak me
saisini harcaması gereken konuların başında gelmektedir. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz 
göz önünde tutulduğunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikli meseleleri bunlar olmak du
rumundadır. 

Bu duygularla, yüce Meclisimizin açılışının seksen yedinci yılında, Büyük Önder Mustafa Ke
mal Atatürk'ü, milletimizin istiklal ve istikbaline hizmet etmiş olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi 
bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. 
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Sevgili çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını bir kez daha kutluyorum. 
Vekili olduğum milletime saygılarımı, sevgilerimi ve gönülden sadakatimi sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mumcu. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar'ındır. 
Sayın Ağar, buyurun efendim. (DYP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI MEHMET KEMAL AĞAR (Elâzığ) - Sayın Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, çok değerli milletvekilleri, muh
terem konuklar, büyük Türk milleti; 87'nci yıl dönümünü kutladığımız Meclisimizin açılışı, her mil
letten daha fazla mana ifade etmektedir. 

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, bütün yavrularımızı, çocukları
mızı şefkatle kucaklıyoruz. 

Yüksek bir heyecan içinde, milletimizin geleceği çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırak
manın büyük azim ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bu seneki Çocuk Bayramı hakkında bir ayrı paragraf açmak gereği vardır. Çünkü, bu sene tüm 
dünyadan bizim misafirimiz olarak gelen çocuklarımızı Ankara'da değil, Antalya'da misafir etmek 
durumunda kaldık. Çocuklarımızın yaşadığı coşku Meclisimizin kendi gündeminin gölgesinde kal
dı. Bu coşkuya bu sene Meclisin yeterince ortak olamaması hepimiz için bir mahcubiyet sebebidir, 
bunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Meclislerin görevi, milletin malı olan bu kürsüde milletin meselelerini 
konuşmak, milletin endişelerini gidermek, milletin dertlerine derman olmak ve milletin tek tek her 
ferdinin bu ülkenin geleceğine dair ümidini artırmak, nesebine, meşrebine, inancına bakmaksınız bu 
milletin müşterek dertlerine bu çatı altında çare bulabilmektir. 

Meclis, malum, karar almada matematik hesaplara, denklemlere mahkûm bir Meclis değil. Bu 
Meclisin dört buçuk senedir, birkaç istisnası hariç, böyle bir zorluğu olmadı. Bu Mecliste hiçbir ka
rar, hiçbir kanun bıçak sırtında geçmedi. Ancak, dört buçuk yıldır bu Meclisin ortak iradesi diyebi
leceğimiz kaç karar alındı; elbette, bazı reform kanunlarının Meclisin müşterek iradesi olduğu ger
çeğinin ötesinde? 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin ruh hâli neyse sokaktaki ruh hâli de odur. Bu ülkenin sokak-
larındaki insanlar gerginse, bu, Meclisten yayılan havanın milletin üzerindeki etkisindendir. Mecli
sin müştereği yoksa sokağın müştereğinin de bulunması zor olur. Dört buçuk yıllık bu Meclisin, iç 
politikada da, dış politikada da bir müşterek irade hevesinde olmadığını üzülerek kaydetmek isterim. 

Meclis, sadece ve maalesef, vefatlar sebebiyle hüzünde iş birliği sağlayabilmiştir. Son olarak, 
18 Nisan 2007'de rahmete kavuşan Muhterem Ali Dinçer'in ardından kısa bir hüzün beraberliği sağ
lanmıştır. 

Buna iki türlü bakmak mümkün: Meclis, sadece, bir mensubu vefat ettiğinde birlikte üzülebi-
liyor. Birlikte yaşayabildiği yegâne şey, bir mensubunu kaybettiğinde üzülebilmek. Hâlâ iyimser bir 
bakış açısından yanayım ve ümidi diri tutmak istiyorum. Ülkemiz de dâhil olmak üzere, bu coğraf
yada şu veya bu şekilde yetim bırakılan çocukların hüznünü de birlikte duyabiliriz, acılı annelerin 
babaların hüznünü de paylaşabiliriz. Öyle bir başlangıca bu çatının ihtiyacı var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis, üzülerek söylüyorum ki, ülkemizde cereyan eden 
ve kendisini ilgilendiren meseleler hakkında, müntehibi saniler eliyle teşkil edildiği dönemlerdeki 
kadar bile bilgi sahibi, irade sahibi değildir. Meclisi beş yıldan önce yenilememe gayreti, ülkeyi ve 
Meclisi bu hâle getirmiştir. Türkiye'nin gerçeklerine ve Meclisin geleneğine uygun olan, dört yılda 
bir seçimdir. Bu, millete karşı bir taahhüttür. Önümüzdeki dönemden itibaren, hiç şüphe yok ki, dört 
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yılda bir seçim Anayasa hükmü hâline gelecektir. Seçimi cumhurbaşkanlığı hesaplarıyla beşinci yı
la bırakmak, beşinci yıla da değil, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına bırakmak, Meclisi bilgisiz ve 
iradesiz hâle getirmiştir. Bugün Meclis, seçimin ne zaman yapılacağını bile bilmemektedir. Sayın 
Meclis Başkanının açış konuşmalarında da bu anlaşılmaktadır. Yarın, dün olduğu gibi, kendilerin
ce, teknik gerekçelerle, seçimin temmuz, ağustos veya eylülde yapılmasını faydalı gören iş adam
ları örgütünün, bu karan aldırmak için ikna etmesi gereken siyasi sayısı sadece l'dir. Bugün, bu 
Meclis, seçeceği cumhurbaşkanının kim olduğunu da bilmemektedir, seçimi kimler arasından yapa
cağını dahi bilmemektedir. Muhtemelen, son gün, son dakikada, yine muhtemelen, basın mensup
larından öğrenilecektir. Kürsüde ve kuliste söyledikleri her zaman haber olan milletvekilleri, med
yanın bu sebeple takip ettikleri milletvekilleri, artık haberdar olabilmek için medyayı takip etmek 
zorundadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler buraya yüzde 54'ün reyleriyle geldik, yüzde 46 
temsil edilemedi. Şahsen, ben ve arkadaşlanm, o temsil edilemeyenlerin hissiyatını da burada ifade 
etmeye çalıştık. Tabii ki bu yeterli değildi; doğru olan, Meclisteki iki büyük grubun, özellikle ikti
dar grubunun, o yüzde 46'nın sesine de kulak vermesiydi, ama, mümkün olmadı. Belki daha kötü
sü, onu da söylemeliyim, reyleriyle Mecliste temsil edilen yüzde 54'e de zaman zaman kulak veril
medi. Bugün bu Meclisin sesini duymak istemediği milyonlar, yarınki Meclisi kahir ekseriyetle teş
kil edeceklerdir. Hiç seçim kaybetmemiş ve milletten müteaddit defalar bağımsız olarak da yetki al
mış bir siyasetçi sıfatıyla söylüyorum ki, önümüzdeki Meclisin temsil oranı bu Meclisten çok daha 
fazla olacaktır ve elbette ki, kendi partim adına taahhüt ediyorum ki, yönetimde istikrar diyerek ada
letten vazgeçen, buna mukabil istikrarı da temin edemeyen mevcut Seçim Kanunu 2008 yılında 
mutlak değişecektir. 

Mesele istikrar derken, belki bir konuyu daha ifade etmekte fayda var. Aldatıcı olan istikrarın 
milletimizin geniş kesimleriyle bir alakası olmadığını, öncelikle değerli iktidar grubu mensupları
nın bilmesi gerekir. Her kelimeyle her noktada ifade edilen istikrarın, ülkenin çiftçisinin, köylüsü
nün, esnafının, sanatkârının, emeklisinin, KOBÎ'sinin, milyonlarca işsizinin istikrar anlayışıyla bir 
benzerliğinin olup olmadığını sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 

Meclis kürsüsünün toplumda mevcut olan her görüşe açılmasından daha derin bir adalet ve daha 
kavi bir istikrar demokrasilerde yoktur. Elbette ki, tek ve vazgeçilmez zeminimiz olan demokrasinin 
hukuk içinde böyle bir fonksiyonunun olduğu gerçeğinden uzaklaşmamız söz konusu dahi olamaz. 

Muhterem arkadaşlanm, Meclisler ve onların yönettiği dönemler milletin hafızasında bıraktığı 
izlerle hatırlanmıştır. Birinci Meclis istiklalin Meclisidir, kurucu Meclistir, gazi Meclistir. 1950'le-
rin Meclisi cumhuriyeti tümüyle milletin malı yapan Meclistir, millet asliyetine itibarını veren Mec
listir. 65'te teşkil olunan Meclis, kalkınmanın, büyümenin Meclisidir. Daha sonraki Meclislerin ne
ye tekabül ettiğini hepimiz biliyoruz. Kimi krizlerle hatırlanabilir, kimi hizmetle, kimi kavgayla, ki
mi karşılıklı tahammül ve seviyeli üslubuyla hatırlanacaktır. Bu Meclis, krizlerden bıkmış bir mil
letin, milletten kopmuş bir siyasete çekidüzen vermek için teşkil ettiği Meclistir. Ancak, başta da 
söyledim, ortak irade oluşturamayan, tahammülü, müştereği, şefkati ve en önemlisi istişaresi olma
yan bir Meclis olarak hafızalarda yer edecektir. İnşallah, seçim süreci, hem seçilecek Cumhurbaş
kanım itibarlı yapacak hem de bu Meclisin müşterek karar alabileceğini hafızalarda öyle kalmasını 
sağlayacak şekilde gelişir, kalan az zamana rağmen. Bunu özellikle vurgulamak isterim, çünkü, bel
li makamlann ve kurumların saygınlığını korumak, tartışılır olmaktan çıkarmak, herkesten önce 
Türkiye'de bu Meclisin temel görevidir. Sokağın kafasındaki endişeleri gidermek, milletin birliğini 
temin etmek, sokağın huzurunu temin etmek de Meclisin görevidir. Bu kürsüden, bu Meclisten ya
yılacak hava sokağın havası olacaktır. Cumhuriyetin değerlerini tehlikede görenlerin bir endişesi 
varsa, bu endişeyi gidermek de bu Meclisin görevidir. Cumhuriyetin ilanından sonra seçtikleri ha
yat tarzını tehlikede görenlerin endişesi varsa, bu endişeyi gidermek de Meclisin görevidir. İnanç-
lan nedeniyle örselendiğini hissedenlere kendilerini cumhuriyetin asli sahibi olduklannı hissettir-
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mek de bu Meclisin görevidir. Bu Meclis bunu yapar, hâlâ yapma ihtimali vardır. Bu ülkenin her 
mekânının ve her ferdinin Cumhurbaşkanı seçilerek yapılabilir bu. İstişareye saygı, itibar ve taham
mülü son aylarında da Meclisin üslubu kılarak bu yapılabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ağar, lütfen devam edin. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Bu Meclisin mayasında, temelinde, kuruluşunda bu vardır. Bu Meclis, tartışmadan bütünleş

meyi çıkarabilmeyi başarmıştır, başarmalıdır. Meclis, farklılıklardan zenginliği ve bütünlüğü ürete
bilen bir Meclistir. Bu Meclis, cumhurun ve cumhuriyetin Meclisidir. Bu Meclis, cumhurun, cum
huriyeti kuran iradesinin teessüs ettiği Meclistir ve bu Meclis, ebediyete kadar yaşayacak büyük 
cumhuriyetimizi ilan eden Meclistir ve bu Meclis, Atatürk'ün Meclisidir ve bu Meclis, Atatürk'ün 
önderliğinde toplanmış, o günün şartlarında millî iradeyi gerçekten lokomotif yapmış, güç yapmış 
bir büyük Meclistir. 

Muhterem arkadaşlarım, istiklalin ve kuruluşun Meclisi, bu Meclis ve mensupları, millet adı
na kurucusu olduğu cumhuriyeti ilelebet yaşatacaktır. Bu millet var oldukça, elbette bu Meclis var 
olacaktır. Bu milletin ebedî varlığı, Meclisinin ebedî varlığıyla beraber yürüyecektir. Demokrasi gi
bi vazgeçilmezimiz üzerinde ülkemizin geleceğinin, bugününü, yarınlarını bugünlerinden çok daha 
iyi, öbür günlerini de yarınlarından muhteşem hâle getirecek irade, büyük milletimizin ve onun için
den çıkardığı Meclisinin iradesi olacaktır. 

Bu duygularımla, sizleri saygılarımla selamlıyorum. Seksen yedinci yılımız bütün milletimize 
kutlu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağar. 
Sayın milletvekilleri, son konuşma, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Yaşar Nuri 

Öztürk'ündür. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. (Alkışlar) 
HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI YAŞAR NURİ ÖZTÜRK (İstanbul) -

Meclisimizin Sayın Başkanı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri, saygıdeğer ko
nuklar; hepinizi saygılarım ve sevgilerimle selamlıyorum. 

23 Nisan dendiğinde, aklımıza egemenlik geliyor, sembolize ettiği budur, bu kavramdır ve bu 
kavram, hem bir tür tanımı hem de bugünü hatırlatan bir söylem tablo hâlinde buradadır değerli ar
kadaşlar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." 

Şimdi, burada değerli konuşmacılar, bu açıdan birçok sıkıntıyı gündeme getirdiler. Ben, mille
timizin ve tarihin huzurunda iki noktaya işaret etmek istiyorum sıkıntılar açısından, temel sıkıntılar 
açısından ve bunu rahatlıkla yapıyorum, çünkü, buradaki partilerin hiçbirisi bu sıkıntının müsebbi
bi değildir, özellikle iktidar partisi değildir. Büyük çoğunluk, bunu rahatlıkla ve vicdan huzuruyla 
dinleyebilirler. Öyle buldular ve ondan yararlandılar. 

Şimdi, iki sıkıntının birincisi, burada demokrasi adına vücut bulan tablodaki garipliktir. Bu ga
riplik, Kopenhag Kriterlerinin âdeta dayatıldığı ve temel ilkeler hâlinde Türkiye'nin icraya memur 
edildiği bir dönemde, bu Meclis, milletin geçerli oylarının yüzde 24,5'unu almış bir ekibin yüzde 67 
sandalyesiyle vücut bulmuş bir Meclistir. Bu, son derece ciddi bir demokrasi defosudur. Sizin suçu
nuz değildir, ama, bunu demokrasi adına ifade etmek zorundayız. 

AHMET YENİ (Samsun) - Hesap yanlış! 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İfade yanlış! 
YAŞAR NURİ ÖZTURK (Devamla) - Beğenirsiniz beğenmezsiniz, millet ve tarih bunu dinlesin. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İfade yanlış! 
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BAŞKAN - Lütfen, milletvekilleri, söz atmayın efendim. 
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK (Devamla) - Ben, bir hukukçu ve siyasetçi olarak bundan rahatsız 

oluyorum. 
İkincisi, yüzde 34,5; kullanılan oyların karşılığıdır değerli arkadaşlarım. Geçerli oyların yüzde 

24,5'udur alınan oylar. Buna işaret ediyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) Lütfen... 
İkincisi, Türkiye'de nüfusun yüzde 53'ü, yaklaşık yüzde 53'ü kadındır ye demokrasi söylemi 

Türkiye'nin ana gündemidir. Kopenhag Kriterlerinin ruhu da demokrasidir. Ne AB kurmayları ne 
Türkiye, bu yüzde 53'ü kadın olan ülkede, Parlamentoda kadınların oram neden yüzde 4'tür diye 
sormamıştır. Bunu da biz tarihin önünde sormak zorundayız. Bu da ciddi bir demokrasi defosudur 
ve ciddi bir sıkıntıdır. 

Şimdi gelelim millî iradenin tecellisi açısından egemenlik kavramının bu Meclisin kurulduğu 
günden beri maruz kaldığı temel sıkıntılardan birine. 

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan, Türk millî kurtuluş hareketinin millî egemenliği eline alma
sı ve kendi devletini kurmasının tarihidir. Öte yandan, 23 Nisan, bir halk hareketinden bir halk dev
letinin doğması tarihidir. 

Yaşadığımız günlerin hassasiyetini dikkate alarak yüksek vicdanlarınıza bir noktayı daha arz 
etmeyi görev sayıyorum. 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu açılışından 
sadece dokuz gün sonra, ilk Meclis, daha icra vekilleri heyetinin nasıl seçileceğini kurala bağlama
dan bir kanun çıkarmayı zorunlu görmüştür. Bu kanun, Hıyaneti Vataniye Kanunu'dur. Cumhuriyet 
Türkiyesi'nin ebediyete akıp giden zamanlar boyunca göstermek zorunda olduğu dikkate bundan 
daha isabetle parmak basacak başka bir davranış olamazdı. 

Yine, ilginçtir ki, Büyük Millet Meclisi, 15 Nisan 1923'te, o günkü toplantısında, yani, cumhu
riyetin ilanından birkaç ay önce Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kapsamını genişletme ihtiyacı duy
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün maruz bırakıldığı tehdit ve tehlikelere bakıldığında, 
cumhuriyeti kuran iradenin gelecek nesillere mesaj bırakma kudretindeki eşsizlik, bu davranışlarla 
bir kere daha görülmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 23 Nisan'ın sembolize ettiği egemenlik kavramına Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı olanlarca yöneltilen tehditlerin en yıkıcısı -bugün BOP ve Ilımlı İslam Projesi'nin en sıcak 
gündemi oluşturduğu bir zamanda bunu bütün vicdanlarınızda değerlendireceğinizi düşünerek söy
lüyorum- ilk günden beri din üzerinden yöneltilen ve din bağlamında sergilenen tehdit olmuştur ve 
olmaya devam etmektedir. Bölücülük bağlamındaki tehdit de din bağlamlı tehditten destek almak
tadır. Tehdidin esası daima din üzerinden yürütülmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda hezimete uğrayan Ba
tılı güçlerin, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Türk milletinden almak istedikleri İntikamı, yıllardan beri din 
üzerinden oynanan oyuna bağladıklarını hepimiz bilmekteyiz. Bu oyun, daha millî mücadele veri
lirken oynanmaya başlandı ve ne yazık ki, hıyanetin içinde, hatta başında "şeyhülislam" lakaplı ki
şiler bile vardı. 

Kurtuluş Savaşı'na biraz geç katılmanın acısını her zaman yaşamış olan ve rahmetle andığımız 
Fevzi Çakmak Paşa, mücadeleye katılmak için Ankara'ya geldiğinde Büyük Millet Meclisinin açı
lışı üzerinden sadece dört gün geçmişti. Fevzi Paşa, 27 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisinde 
yaptığı tarihî konuşmasında, Batı emperyalizminin -ki, o gün, ülkemizi işgal eden emperyalizmin 
ta kendisidir- Türk milletine yönelttiği saldırıda İslam'ı araç olarak nasıl kullandıklarını -çok ilginç
tir- ve saldırı hedefi olarak da Türk ordusunu seçtiklerini, tarihin önünde, milletin ve Büyük Millet 
Meclisinin idrakine sunmuştur. 

Fevzi Paşa, İslam'ın Batı emperyalizmi tarafından aleyhimize nasıl kullanıldığına değinirken, 
bugün bile canlı bir ders niteliği taşıyan şu cümlelere yer vermiştir: "Bir İngiliz neferinin bile bur-
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nu kanamaksızın bizi bize kırdırmak istiyorlardı ve bunun için dinimizi kullanıyorlardı." diyor. 
1923. "Millî mücadele aleyhindeki malum hattıhümayunlar, fetvalar, Müslümanları birbirine düşür
mek için misli görülmemiş bir İngiliz fitnesi acı birer vesikadır." diyor Fevzi Paşa. Fevzi Paşa, Türk 
ordusu hakkında duyulan emperyalist rahatsızlığa parmak basarken de, işgalcilerin, Osmanlı sara
yını koruyan Türk askerlerini, padişahın sarayını koruyan Türk askerlerini -onları bile- yerlerinden 
uzaklaştırdıklarını, hatta padişahın selamlık resminde bile Türk askeri istemediklerini acılar ve göz
yaşları içinde anlatmıştır. 

Değerli arkadaşlar, dinci hıyanetin emperyalizm tarafından daha ilk günden beri aleyhimize na
sıl kullanıldığına dikkat çekmek isterim. "Şeyhülislam" lakabı taşıyan, öte yandan, Türkiye aleyhi
ne sinsi faaliyetler yürüten İngiliz Muhipler Cemiyetinin üyesi Sait Molla ve Damat Ferit gibi mü-
seccel hainlerin destekçisi olan Mustafa Sabri -o da "şeyhülislam" lakabı taşıyor- Kuvayımilliye ve 
komutanı Atatürk için işgalcilerin kullandığı tabiri kullanıyor, İngiliz siyasetçisi Lord Balfour'la 
ağız birliği yaparak şehit, gazi ve dedelerimize "kudurmuş haydutlar" diyordu. Mustafa Sabri, aley
hine çalıştığı millî mücadelenin zaferle sonuçlanacağını anlayınca 1920'de yurt dışına kaçtı ve ora
da öldü. 

Bugün, Atatürk ve laikliği İslam'la çelişik gösteren namertliğin hangi damarlardan beslendiği
ni anlamada bu gerçekleri hatırda tutmak zorundayız. Gerçek şudur ki, tarihimizin en yıkıcı hıya
netleri, dinimizi egemenliğimiz aleyhine kullanan hıyanetler olmuşlardır; bu, tarihin bir hükmüdür. 
Ama, unutmamak zorundayız ki -bu da tarihin bir hükmüdür- millî mücadelenin başarıya ulaşma
sında en değerli katkıyı verenler de din temsilcileridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, konuşmanızı lütfen tamamlayın. 
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK (Devamla) - Ankara Müftüsü Rifat Börekçi, Amasya Müftüsü Hacı 

Tevfik Efendi, Amasya Vaizi Kâmil Efendi, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif, bu büyük ruhlu 
din önderlerimizin bazılarıdır. O hâlde, biz, mitinglerimizde imamlara sataşan sloganlar atmakla 
hiçbir şey halletmeyiz. Hangi imama sataşılıyor, belli değildir. Rifat Börekçi de bundan rahatsız ola
bilir, Amasya Müftüsü Kâmil Efendi de rahatsız olabilir, ama, Şeyhülislam hain Mustafa Sabri de 
rahatsız olabilir, bunu bilemeyiz. O bakımdan, bizim, bu sloganları kullanırken bunların nereyi ta
ciz edeceğini ve millette yaratacağı huzursuzluğu dikkate almamız lazım diye düşünüyorum. 

Bu oyun, din üzerinden oynanan oyun, bugün, artık, açıkça telaffuz edilen dinci stratejilerle yü
rütülüyor. Ilımlı İslam adıyla yaratılmak istenen sömürge dini, işte, bu yapay din ile oynanmakta 
olan oyun bunun en çarpıcı örneğidir. 

Ilımlı İslam, değerli arkadaşlarım, İslam ülkelerini bulundukları yerden yukarı çıkarmanın de
ğil, Türkiye'yi bulunduğu yerden aşağı çekmenin projesidir. Bunda en küçük bir tereddüdümüz ol
mamalıdır. Batı, Müslüman ülkeleri bulundukları yerden yukarı çıkarmak ve Orta Doğu'nun çağ dı
şı yönetimlerine Türkiye modelinden bir iyilik yaratmak isteseydi, Atatürk mirasını yıpratma gay
reti içine girmezdi. Oysaki, Batı, Atatürk karşıtı dinci eğilimleri sürekli destekleyerek, akılcı ve an-
tiemperyalist Atatürk mirasını yıpratmak ve Türkiye'yi öteki İslam ülkelerinden herhangi biri hâli
ne getirmek için âdeta çırpmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk mirasının Arap'ın petrolünden daha kıymetli ve kalıcı olduğu 
bütün dünya tarafından görülmüştür. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Batı, Türki
ye'nin elinden işte bu gücü almak istemektedir; ılımlı İslam oyunun amacı budur, Türkiye'ye hayır 
getirmek değil. Eğer, Orta Doğu coğrafyasının mustarip kitlelerine dinleri olan İslam üzerinden bir 
mutluluk reçetesi çıkarılmak isteniyorsa, bunun yolu İslam'ın Kur'an tarafından belirlenmiş adını 
değiştirmek değil, Kur'an'daki İslam'ı öne çıkarmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir, Ana-
yasa'nın koyduğu ilkeler; öyle kalacaktır ve öyle yönetilecektir. Batı emperyalizmi ve onun ülke-
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mizdeki yandaşları devletimizin bu yapısını bozup, bizi çağın dışına itmek için halkımızın dinine 
olan bağlılığını aleyhimize kullanıyorlar. Bu kullanımın esasını dine söyletilen yalanlar oluşturmak
tadır. Bu yalanların birisi, bu hâkimiyet kavramını çarpıtmak ve saptırmaya yönelikti, iki yıl önce 
yine bugün de onu ben burada deşifre ettim. Bir tanesi de irtica kavramıdır, onu da birlikte burada 
konuşmuştuk. 

Şimdi, bu dine söyletilen yalanların bir uzantısı olarak, son zamanlarda "dinler arası diyalog" 
adı altında Kur'an'ı İnciHeştirme oyununu sahneye koydular. Öte yandan, bizzat Papa'nın ağzından 
İslam Peygamberi'ne hakaretlerle, İslam'ı kan ve şiddet yayan bir din olarak damgalama yolunu seç
tiler. İslam'ı kana ve şiddete bulaştırıp sonra da onu terör dini olarak lanse etme siyaseti, Batı'mn en 
zalim siyasetlerinden biridir, bunu bütün Müslüman vicdanların bilmesi lazım. Batı, bu siyasetini 
başarılı kılmak için, İslam dünyasındaki şiddete eğilimli dinci unsurları besleyip palazlandırmakta, 
sonra da bunların yaptığı terör eylemleriyle İslam'ı ve Müslümanları itham etmektedir. Humey-
ni'den Saddam'a, Taliban'dan El Kaide'ye, oynanan oyunların tümünün omurgası bu siyasettir. Bü
yük Atatürk buna -daha 1919 ve 20'de defalarca söylemiştir bunu- bu oyuna büyük Atatürk "Ba
tı'mn, İslam'ı İslam'la vurma siyaseti" diyor. 

Değerli vekiller -bitiriyorum- insanlığın en büyük acılarının temelinde, dini, emperyalizm ve 
sömürgeciliğin kullanımına açmak gafleti yatmaktadır; bu, tarih boyunca böyledir. Hiçbir ülkenin 
dinini temsil edenlerin içinden yakalanmış hainlerle iş birliğini sağlamadıkça, o ülkeyi perişan ede
memişlerdir; bu da bir tarihî gerçektir. Cumhuriyet tarihimizin emperyalizmle iş birliği yapan bü
tün bozguncu başları -çok enteresan- dindar adam imajını kullanarak tahribat yapmışlardır. 
Herhalde bunun için olacak ki, insanlık tarihinde ilk defa, Kur'an-ı Kerim, takvayı, yani dindar ol
mayı, daha dindar olmayı, insanla insan arasında bir ölçü olmaktan çıkarmış, yalnız, insanla Allah 
arasında bir ölçü olmaya hasretmiştir. Dindarlığın karşılığını Allah'tan başka birilerinden bekleme, 
tanrısal iradeye ve Kur'an'a aykırıdır. Bunu da vicdanlarınıza arz etmek istiyorum. 

Batı emperyalizmi de, aleyhimizdeki yıkıcı faaliyetlerini bu dinci fesat başlarını kullanarak yü
rütmektedir. Batı, bu oyunun bir uzantısı olarak, temelde bir Marksist-materyalist hizip olan PKK 
terör örgütünü de, siyasal İslam'ı kullanarak dinci fitneyle irtibatlı hâle getirmenin gayreti içindedir 
diye düşünüyorum. Kuzey Irak'ta olup bitenlerin biraz da bu gerçeğin ışığında değerlendirilmesini 
öneriyorum. Bu oyunda başarılı olduklarında PKK terörünün Türkiye için ifade ettiği tehdit birkaç 
katma çıkacaktır kaygısını taşımaktayım. 

Değerli arkadaşlar, saygıdeğer konuklar; egemenliğimizin aleyhine yürütülen iç ve dış oyunla
ra dikkat çeken bu konuşmamı dinlediğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi tekrar ediyorum. 
(CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl dönümünün ve 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Ancak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Deniz Baykal'm konuşmaları sırasında arkadaşlarımızın da itirazlarına yol açan bazı cümleler sarf 
edilmişti. Tutanakları inceledim. Bu konuda söz isteyen arkadaşlarımız bulunmaktadır. Ancak, özel 
gündemle yapılmış toplantılarda bir tartışma ortamı yaratılmasını istemiyorum. 

İzin verirseniz, sadece iki konuya müdahil olmak istiyorum. Birisi, Sayın Ankara Milletvekili 
Ersönmez Yarbay, Başkanlığımıza bir tezkere göndererek, "Sayın Deniz Baykal, konuşması sırasın
da 'ciddi aday yok' diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçilmiş bir üyesi olan şahsımı renci
de etmiştir. Konunun düzeltilmesi için söz istiyorum." diyorlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Yarbay, izin verirseniz, yerinizde olun, ben tutanağı okuyorum: "Yeni cumhurbaşkanı se
çimiyle ilgili olarak aday gösterme süresinin son iki gününe girmek üzereyiz. Ortada hiçbir ciddi 
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aday yoktur." diyorsunuz. Ben, Sayın Yarbay adına söyleyeyim. Sayın Yarbay ciddi bir parlamen
ter arkadaşımızdır ve adaylığı da ciddidir. 

İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Kendisi "aday değilim" diye açıklama yaptı Sayın Başkan. 
"Aday değilim" dedi. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, her milletvekili arkadaşımız adaylığım koyar. 
Onun ciddi olup olmadığının takdiri sizlere ait değil. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - İfade kendisine ait. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım... (CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kimse demedi efendim öyle bir şey. 
BAŞKAN - Kendisinin konuşmasını mı istiyorsunuz? İsterseniz vereyim. Böyle şey olur mu? 

Ben, onun adına, arkadaşımız ciddidir ve adaylığı da ciddidir diyorum. Bundan ne gocunuyorsu
nuz? Allah Allah... (CHP sıralarından gürültüler) 

Yani, bu Meclisimiz, Mail Büyükermanlardan filanlara kadar pek çok cumhurbaşkanı adayı 
gördü. Dolayısıyla, milletvekili arkadaşlarımızın hangisi adaylığını koyarsa koysun, o, ciddi bir 
adaylıktır ve takdire layıktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal, şu cümlelere de lütfen dikkat ediniz, itirazları vesaireleri 
konuşmuyorum, "Bu şekliyle cumhurbaşkanlığı seçimi AKP mutfağının değil, aile mutfağının bir 
işi hâline dönüşmektedir. Milletten, milletvekillerinden, AKP milletvekillerinden bile kaçırılan bir 
cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu, bir seçim değil, tebligattır. Tek parti dikta rejimlerinde bile böyle bir 
uygulama olmamıştır." (CHP sıralarından "Doğru" sesleri) "Böyle bir tablo, ne 23 Nisan ruhuna ne 
Meclisimizin onuruna ne de Millet Meclisi iradesinin üstünlüğü anlayışına yakıştırılamaz." 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Yanlış mı? 
BAŞKAN - "Bu yöntemle, 72 milyonluk Türkiye'ye saygın ve onurlu bir cumhurbaşkanı de

ğil, bir aileye kapı kulu seçilir." diyorsunuz. 
Daha sonra, birkaç cümle sonra "Böyle bir seçim, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin şere

fine ve onuruna bence yakışmaz..." diyorsunuz. (CHP sıralarından "Doğru" sesleri) Bir cümle son
ra da "...hem de cumhurbaşkanlığı makamının önemini ve değerini büyük ölçüde kaybettirir." di
yorsunuz. (CHP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir anayasal görev olarak, cumhurbaşkanlığı seçimi yapıla
caktır. Bu, milletvekillerimizin bir görevidir ve seçilen kim olursa olsun, her milletvekili arkadaşı
mız, Meclisimizin onurlu bir milletvekili olarak cumhurbaşkanlığına seçilmiş olacaktır, onurlu bir 
cumhurbaşkanı olacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Hiçbir zaman, bu "kapı kulu" ifadesini, 
kesinlikle, bir Meclis Başkanı olarak değil, Meclisin bir üyesi olarak kabul etmediğimizi, bunun çir
kin ve yakışıksız bir ifade olduğunu söylemek istiyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 24 Nisan 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.51 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER 'in, bir Türk futbolcuya yönelik suçlamalara ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/20986) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı sayın Abdullalı Gül taralından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederini.20.02.2007 

Dr. Hüseyin GÜLER—-— 
Me/s UxJvHttetveki.il 

Son günlerde basında yer alan, " Emre'ye ırkçı suçlama" haberleri ile 
ilgili olarak; 

1. İlgili vatandaşımıza karşı dış basında oluşturulmaya çalışılan haksız ve 
mesnetsiz "'ırkçılık" iddiaları konusunda uluslar arası alanda herhangi 
bir girişiminiz olacak mıdır? 

2. İlgili vaıiâiidaşımıza Bakanlık olarak sahip çıkmayı düşünüş oı 
musunuz? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.O.O-026.21-2007/149818 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Hüseyin 

Güler 
1 6 Nisan 2007 

SÜRELİ - İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.03.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/20986-30095/67853 sayılı yazılan 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler'in 7/20986 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ek: Soru önergesi yanıtı 

•Abduliah GUI 
Dışişleri Bahan! vu 

Bjşbakan Yardımcı: 

-252 

http://UxJvHttetveki.il
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN GÜLER'IN 
7/20986 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

Son günlerde basında yer alan "Emre'ye ırkçı suçlama" haberleri ile ilgili olarak; 

1. İlgili vatandaşımıza karşı dış basında oluşturulmaya çalışılan haksız ve mesnetsiz 
"ırkçılık" iddiaları konusunda uluslararası alanda herhangi bir girişiminiz olacak 
mıdır? 

2. İlgili vatandaşımıza Bakanlık olarak sahip çıkmayı düşünüyor musunuz? 

YANIT 

1. İngiltere Futbol Federasyonu'nca, Nevvcastle United Futbol Klübü oyuncularından 
Emre Belözoğlu'nun Federasyon Disiplin Kurulu'na ifade vermesinin ardından aklandığının 
açıklanmasıyla, konu esasen uluslararası bir boyut kazanmadan kapanmıştır. 

2. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza güçlüklerle karşılaştıklarında talepleri halinde 
kuşkusuz dış temsilciliklerimizce gerekli yardım sağlanmakta ve yönlendirmede 
bulunulmaktadır. özellikle yurtdışında faaliyet gösteren sporcularımız ilgili 
temsilciliklerimizle yakın temas içinde bulunmaya teşvik edilmektedir. 

2.- Bursa Milletvekili Mustafa OZYURT'un, Bursa'da güçlendirilmesi gereken okul binalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21117) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MÎLLET MECLİSİ BAŞKAJSTLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. ^ 

T 
etvekili 

AK Parti 'nin 25.02.2007 tarihinde Bursa da gerçekleştirmiş olduğu "İl 
Danışma Meclisi Toplantısı" öncesi Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çel ik ' in İl 
Genel Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Tunçak' a bir not vermiş olduğunu ve bu 
not 'un içeriğinde Bursa da güçlendirme bekleyen 32 okulun bulunduğunun 
yazılı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. 

Burssr da öğrenciler ve veliler arasında tedirginlik yaratan bu gizli 
görüşme maalesef su yüzüne çıkmış ve kapalı kapılar ardında Bursalı 
vatandaşlardan gizlenen bu" husus herkesi tedirgin etmeye başlamıştır. 

Bu nedenle; 

1-Bursa da güçlendirme bekleyen 32 adet okulun isimleri nelerdir? 
2-Bu okulların güçlendirilmesi gerektiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

bilindiğine göre güçlendirme konusunda ne beklenmektedir? 
3-Bu okulların isimleri neden gizlenmiştir? Bu okulların herhangi birinde 

meydana gelebilecek bir felaketin sorumlusu kim olacaktır? 
4-Bu okulların güçlendirilmesi için gerekli olan maliyet ne kadardır? 
5-Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitime %100 Destek, Haydi Kızlar Okula 

gibi kampanyalarla bir çok gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerle bu 
okulların güçlendirme çalışmaları neden yapılmamıştır? B ü toplanan 
paralar ne için kullanılmaktadır? Bu paraların kullanımı için bir plan 
program yapılmamış mıdır? 

6-Milli Eğitim Bakanlığı olarak Eğitime Destek Kampanyaları 
kapsamında kendilerine makam aracı alan il ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürleri 'ni açıklamayı düşünüyor musunuz? 

7-Bursa da güçlendirme bekleyen okullara giden öğrencilerin.durumu ne 
olacaktır? Bu öğrenciler okullarına gitmeye devam edecekler midir? 
Bu okulların yıkılma tehlikesi şu anda yok diye beklemek veya para 
yok diye mazeretler uydurmak yanlıştır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
konuya acil çözüm getirilmesi gerekmektedir. Çözüm bulamamak 
insan hayatını önemsememek değil midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.O.O3.O6.O3-1 V*\ % 7 o ' ? / ^ / 2 0 0 7 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :20.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30342 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYURT'un, "Bursa'da güçlendirilmesi gereken 
okul binalarına ilişkin" tlgi yazı eki 7/21117 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Son yıllarda ülkemizde sıkça yaşanan depremler nedeniyle alman genel tedbirlere 
ilaveten 2003/29, 2004/8, 2005/12 ve 2005/26 numaralı Bakanlığımız genelgeleriyle yeni 
deprem yönetmeliği hükümleri geçerli olmadan önce yapılmış bulunan mevcut binaların 
incelenmesi, projelendirilmesi ve her türlü imkân kullanılarak gerçekleştirmelerinin 
sağlanması için valiliklere yetki verilmiştir. Bu işlerin yapılabilmesi maksadıyla yatırım 
programlarında bu maksatla ayrılan kaynakların ve yerel imkânlarla sağlanan kaynaklar 
çerçevesinde binaların önceliklerine göre çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda söz 
konusu okulların deprem incelemeleri de Bursa Valiliğince gerçekleştirilmektedir. 

Bursa Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) İlde güçlendirilmesi gereken okul sayısının 32 değil ekteki listede yer alan 23 okul 

olduğu, 
b) İl genelinde yürütülen deprem hasarlarını önleme çalışmaları kapsamında 1999 yılı 

öncesinde yapılan, deprem yönetmeliğine uygun olmayan okul binalarının incelenmekte 
olduğu, 

c) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde yeterli teknik ekipman olmaması nedeniyle, 
beton mukavemeti ölçümü ve karot alınması işlemlerinin Bayındırlık Bakanlığınca yetkili 
firmalara yaptırılmakta olduğu, 

ç) Yetkili firma tarafından alınan beton mukavemeti değerlerinin dosya halinde 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilerek, binanın depreme dayanıklılık yönü hakkında 
rapor talep edilmekte olduğu, 

d) Söz konusu 23 okul ile ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce güçlendirme 
yapılması gerektiği kanaatine varıldığı, ancak, güçlendirme inşaatı öncesinde yapılması 
gereken zemin etüdü, güçlendirme projelerinin hazırlanması ve Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına tasdik ettirilmesi işlemlerinin uzun sürdüğü, 

e) Güçlendirilmesi gerektiği kanaatine varılan okulların tamamında eğitim öğretime 
devam edilmesinde sakınca olmadığının Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü raporlarında yer 
aldığı, 

f) Güçlendirilmesi gerektiği kanaatine varılan 23 okul için ihtiyaç duyulan ödeneğin 
yaklaşık olarak 15.000.000 YTL olduğu 

anlaşılmaktadır. 
5-6. Soruda bahsedildiği gibi, nakdi bağış toplanmasına yönelik olarak hiçbir 

kampanya düzenlenmemiş, ancak, "Eğitime %100 Destek" Projesi'ne, hayırsever vatandaşlar 
tarafından istedikleri yerlerde kullanılmak üzere şartlı bağışlar yapılmış ve bu bağışlar; ilgili 
yerlere okul, öğretmen evi, derslik, onarım, donatım vb. yapılmak üzere aktarılmıştır. 

Anılan Projeye ait bir bütçe olmadığı için yapılacak faaliyetlerin önceden planlaması 
da yapılamamaktadır. 

Diğer taraftan, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince alman makam araçlarının 
"Eğitime %100 Destek" Projesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1 -Liste ı 

Jbç. Dr. Hüseyin ÇELÎ1 
Millî Eğitim Bakanı/ 
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1. Osmangazi Gazi İlköğretim Okulu. 
2. Osmangazi Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu. 
3. Osmangazi Fertur İlköğretim Okulu. 
4. Yıldırım Setbaşı İlköğretim Okulu. 
5. Osmangazi Lisesi. 
6. Nilüfer Nedim Öztan İlköğretim Okulu. 
7. Nilüfer Ahmet Uyar İlköğretim Okulu. 
8. Osmangazi Yusuf Köstem İlköğretim Okulu. 
9. Yıldırım Selçukhatun İlköğretim Okulu. 
10. Yıldırım Yunus Emre İlköğretim Okulu. 
11. Yıldırım TJlubatlı Hasan Anadolu Lisesi. 
12. Yıldırım Emirsultan Lisesi. 
13. Yıldırım Y.Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu. 
14. Yıldırım İMKB Kız Meslek Lisesi. 
15. Osmangazi Erkek Lisesi Yurt Binası. 
16. Osmangazi Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu. 
17. Osmangazi Şükrü Şankaya İlköğretim Okulu. 
18. Nilüfer Süleyman Cura İlköğretim Okulu. 
19. Nilüfer Kayapa İlköğretim Okulu. 
20. Nilüfer Konaklı İlköğretim Okulu. 
21 . Kestel Atatürk İlköğretim Okulu. 
22. Gürsu Hacı Huriye Tinç İlköğretim Okulu 
23. İnegöl İsaören İlköğretim Okulu. 

3.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DIREN'in, Tokat'ta eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21118) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç.Dr.Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Oı-han Ziya DİREN 
Tokat Milletvekili 

Tokat İlinde; 

1- 2002 Yılında Tokat'ta kişi başına düşen kamu eğitim yatırımı ne kadardır? 
2- 2003-2007 Yıllan arasında yıllar itibariyle kişi başına düşen kamu eğitim 

yatırımı ne kadardır? 
3- 2002 yılında kaç öğretmen vardı? 
4- 2007 yılında kaç öğretmen vardır? 
5- 2002 yılında kaç öğrenciye 1 öğretmen düşmekteydi? 
6- 2007 yılı itibariyle kaç öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir? 
7- 2002'de kaç okul, kaç derslik vardı? 
8- 2007 'de kaç okul, kaç derslik vardır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 Viggtf 2-£le> ^Z2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :20.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30342 sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Orhan Ziya DİREN'in, "Tokat'ta eğitimle ilgili bazı verilere 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/21118 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Tokat İlindeki söz konusu eğitim yatırımlarına ilişkin tablolar ekte sunulmuştur. 
3-4-5-6-7-8. Sorulara konu sayılar, Bakanlığımızın http://sgb.meb.gov.tr/ adresinde 

bulunan "Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2006-2007" istatistik kitabında yer 
almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK/EKLER: 
1-Tablo 

- 2 5 6 -
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TOKAT İLİNE AİT DERSLİK FORMU 

İLİN ADI 

TOKAT 

İLÇE ADI 

MERKEZ 
ALMUS 
ARTOVA 
BAŞÇIFTLIK 
ERBAA 
NİKSAR 
PAZAR 
REŞADİYE 
SULUSARAY 
TURHAL 
YEŞİLYURT 
ZİLE 

TOPLAM 

2002 YILINDAKİ 
DERSLİK SAYISI 

1563 
229 
124 
47 
129 
536 
136 
351 
65 
591 
109 
621 
4501 

2003-2006 
YILLARI 

ARASINDA 
YAPILAN 

DERSLİK SAYISI 
118 
14 
3 
-

94 
52 
12 
20 
28 

114 
12 
44 

511 
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YPT00009 

YIL: 2<W 
İL ADI: TOKAT 

14.11.2006 

TABLO 4 
DEVAM EDEN ANAOKULLARI 

Sıra 
No 

1 

Proje Adı ve Yeri 

Yeşiryufî 100 öğrencilik Anaokulu 
YEŞILYURT 

• ı „ TOPLAM £ ,' ^ 

i 

: 

J 

ı 
% 

n 
j 

;1 > 

1 
,« 

0 

E 
C 
« 
3 

UfgUİUM 

Tis-Ötd 
Proje No 

11-' 

İnşaat Alam (o l ) 

Tıbm 
Alanı 

529 

; ">m 

Toplım 
İuıttr 
Abu 

529 

Bışlınu 
Biti} 

2005-2006 

'V ' 

Keşif Bedeli 

267.824,00 

261*24,00 

Proje Bedeli 

218.300,00 

' •SMMÛ.I» 

2005 
Sooua» 
Kıdar 

Harcımı 

0,00 

- „ - W 

i 
i-

j 

i? 
« 

l! 
t* 
« 4(1 

:. .: 

2006 Yılı Y a r ı m 

Derlet 
Kıtkat 

218.300.0G 

218300,00 

Hılk 
Kıtta 

0,0 

t n. fl.80 

Toplun 

218.300,00 

2Iİ300.00 

MULİEâTİMMÛDÛRÛ VALİ 
BAKANLİK ONAYİ 

H 

çd 



YIL: 2006 
İL ADI: TOKAT 

TABLO 3 
EDEN t LKÖGRETİ M OKULLARI 

Sır» 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

M 

12 

13 

Proje Adı «Yeri 

Alntus Bebakoy ilköğretim Okulu • 
ALMUS 
Arnıua Oçgöl Köyü 8 Ele Derslik I.Ö.0 
Yapıtmı - ALMUS 
Erbaa AÇandır S Derslik 1.0.0 Yaptın İsi -
ERBAA 
Takat Erbaa Oazi Osman Pasa loo 4 Ek 
Derslik Yapım İsi - ERBAA 
Tokat Bozatalan Köyü 1 0 O 4 Ek Derslik 
Yapımı-MERKEZ 
Turhal Çivril Köyü İlköğretim Okulu -
TURHAL 
Tokat Çamlık I.Ö.O 2 Ek Derslik Ve Wc 
Yanım İsi-MERKEZ 
Niksar Merkez Ahmet Alrıkulaç İlköğretim 
Okulu ikmal İnşaatı - NİKSAR 
Niksar Erol Tümeli İlköğretim Okulu • 
NİKSAR 
Tokat Akın Koya ilköğretim Okulu -
MERKEZ 
Suhunray Duduca Kasabası İlköğretim 
Okutu-SULUSARAY 
Tokat Erbaa Harun Yüksel loo 4 Ek Derslik 
Yapım İsi - ERBAA 
Erbaa Merkez tlkojretım Okulu ERBAA 

IV l " i » TOPLAM i , 

± 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

it 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

» 

Sayı 

Y
en

i 
D

er
sl

ik
 

I 

18 

12 

8 

İt 

«4 

! 
4 

8 

4 

4 

4 

2 

8 

4 

S 

U 

0 

1 
J 

-t? 

J 

0 

Uygulanan 
Tip-Özel 
Proje No 

ÖZEL 

I04I6/Y 

ÖZEL 

" 

inşaat Alanı (m?) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
Intaat 
Alanı 

463 463 

463 

463 

210 

463 

463 

134 

640 

463 

463 

463 

210 

640 

r « r * 

926 

926 

420 

463 

463 

134 

2.560 

1.389 

926 

926 

420 

1920 

JI936 

Başlama 
Bitil 

2005-2006 

2005 - 2006 

2005-2006 

2005 - 2006 

2005 - 2006 

2005 - 2006 

2005-2006 

2006-2006 

2005 - 2006 

2005 -2006 

2005-2006 

2005 - 2006 

2005 2006 

Kt.it Bedeli 

367.039,00 

424.771.00 

406.668,00 

131.122.50 

366.276.00 

179.814,00 

90.000,00 

400.000.00 

240.784,00 

363.583.00 

420.998.00 

131.122,50 

652 65600 

417483400 . 

Proje Bedeli 
2003 

Sonuna 
Kadar 

Harcaau 
1 
i 270.220.00 0.0C 

407.100.00 

284.144.00 

138.060,00 

685.740.00 

199.420.00 

90.000,00 

400.000.00 

173.814,00 

324.500,00 

342.2OO.00 

138.060.00 

731600 00 

M 184.85,800 

0.01 

0.00 

23.043.00 

67.770.00 

0,00 

0.00 

130.000,00 

69.186,00 

0,00 

122.296.00 

23.045.00 

ooo 
435 342 00 

'1 
,0. 

85 

81 

.00 

10C 

98 

100 

72 

80 

101) 

100 

,00 

92 

_, 

Devlet 
Katkısı 

2006 Yılı Yatırımı 

Halk 
Katkısı 

270.220,00 0.00 

407.100,01 

284.144,00 

115.015,00 

201370,00 

199.420,00 

90.000.00 

200.000.0C 

I04.628.0C 

324.500.0C 

2I9.904.0C 

115.015,00 

731600 00 

3-262 816.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ooo 
200.000 00 

Toplam 

270.220,00 

407.100.00 

284.144,00 

115.015.00 

201.270.00 

199.420.00 

90.000,00 

400.000.00 

104.628,00 

324.500.00 

219.904.00 

115.015.00 

731600 00 

3 462816 00 

BAKANLıK ONAYI 
MtLLl EĞİTİM MÜDÜRO 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Si«temi 
http://ilsis.meb.gov. tr 

http://Kt.it
http://ilsis.meb.gov
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YIL: 2006 

İL ADI: TOKAT 

TABLO 7 

DEVAM EDEN Y A T I L I İ L K Ö Ğ R E T İ M BÖLGE OKULLARI 

Sıra 
No 

1 

Proje Adı ve Yeri 

Yeşriyıımmkb Yıbo- YEŞİLYURT 

' . £ " - . . TOPLAM « " „ „' ı 

.S 

* 
X 

.1 

t 

-— 
LJ 

Sayı 

Y
en

i 
D

cn
lik

 

24 

24 

I 
0. 

w = ' 

i l i 
1 -'1 

i 
5 
X 

1 

Uygulanan 
Tip-Öze l 
Proje No 

1 '. 

İflsaat Alanı (m2) 

Taban 
Alanı 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

' ' 

Bia> 

2005 2006 

^ .' 

Kesif Bedeli 

57 214,00 

57214,00 

Proje Bedeli 

46 61000 

, '46610,00 

2005 
Soımaa 
Kadar 

Harcama 

4 1 9 4 9 0 0 

41.949.0C 

i ! 
100 

~^~" 

2006 Ydı Yahrunı 

Devlet 
Katla» 

4 6 6 1 0 0 

^ 4661,00 

Halk 
Katkısı 

000 

0.00 

Toplam 

4 6 6 1 0 0 

4 ,661/» 

MtLU EĞİTİM MÜDÜRÜ BAKANLIK ONAYI 

H 
W 

YPTO00I3 

YIL: 2006 

İL ADI: TOKAT 

T A B L O 8 

Y E N İ A N A O K U L L A R I 

Sır* 
No 

1 

2 

P r o j e Adı ve Y e r i 

Turhal Anaokulu Onarımı - T U R H A L 

Tokat Merkez 100 Öğrencilik Anaokulu 
Y a p ı m ı - M E R K E Z 

\ 'TOPLAM ( 

X 

X 

1 

i 

t 

S a y ı 

_ A n 
s 
5 

10 

Jt 

I 
d 

İl 

0 

I 
X 

I 

Uvgnlaajao 
T i p - Ö « l 
Proje No 

< r >'" 

İnşaat Alanı (mi) 

Taban 
Alanı 

529 

529 

J 1.058 

Toplam 
İnşaat 
Alanı 

529 

529 

, , 19S8 

Başlama 
Bitiş 

2006-2006 

2006-2006 

Proje Bedeli 

100.000,00 

272.000,00 

372000,00 

2006 Yılı Yatanım 

Devlet 
Katkısı 

100.000.00 

272.000.00 

Halk 
Katkı» 

0,00 

0.00 

372.000 00 0,00 

Toplam 

100000,00 

272.000,00 

„ 372.00000 

BAKANLIK ONAYİ 

MİLLİ EötTİM MÜDÜRÜ 
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YIL: 2006 
İL ADI: TOKAT 

T A B L O 9 
Y E N İ İ L K Ö Ğ R E T İ M K U R U M L A R I VE ONARI MLAR 

Sıra 
N o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Proje Adı ve Yer i 

İlköğretim Okulu-MERKEZ ' 

Artova Çelikli t.O.O Onanım • ARTOVA 

Tokat Merkez Alpaslan t.O.O Onanmı -
MP.RKEZ 
Erbaa Asajjıcandır Koyu t.O.O Onanmı -
ERBAA 
Niksar Ulucan İ.O.O Onanmı - NİKSAR 

Pazar Üzüraoren Ksb.G.O.P t.O.O Onarımı -
PAZAR 
Reşadiye Atatürk I.Ö.O Onanmı -
RESADtYE 
Sulıuaray Atatürk I.Ö.O 6 Ek Derslik 
Yanımı - S U L U S A R A Y 
Zile İstiklât-Ozen I.Ö.O Onanmı - ZİLE 

Yeşilyurt Çıkrık Ksb.l.O.O Onanmı -
YEŞİLYURT 
Yeşilyurt Imkb Yiba Onanmı - YEŞİLYURT 

Yeşilyurt Kuşçu Ksb.4 Ek Derslik İ.Ö.O 
Yapımı-YEŞİLYURT 
Turhal Dokmetepe Ali Şevki Erek Yibo 
Onanmı - TURHAL 
Turiul Ibn-I Sina I.Ö.O Onanım - TURHAL 

Turhal Sankaya Koya 4 Ek Derslik I.Ö.O 
Y a p ı m ı - T U R H A L 
Turhal Merkez 12 Derslik I.Ö.O Yapım İsi • 
TURHAL 
Alımıs Ba&tas ı t.O.O Onanmı - ALMUS 

Reşadiye Gazi Pasa-Burhan Araş I.Ö.O 
O n a n m ı - R E Ş A D İ Y E 
Niksar Aysel-Nadide Basar Yibo Deprem 
Güçlendirmesi 1(1 - NİKSAR 

Erbaa Merkez Kınucay Mb. 12 Derslik I.Ö.O 
Y a p ı m ı - E R B A A 

Zile Yıldutepe Ksb.l.O.O Onanmı - ZİLE 

Zile Güzelbcyli Ksb.l.O.O Onanmı - ZİLE 

Reşadiye Kelkit t . ö .O Deprem Güçlendirme 
isi - RESADtYE 
Pazar Baglarbası Koya I.Ö.O Onanını -
PAZAR 
Niksar Arpaören Köyü İ .Ö.0 Onanmı -
NİKSAR 
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4.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfı Genel Kurulu ile ilgili iddiala
ra ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/21119) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 02.03.2007 

m 
Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- 28.05.2006 tarihinde yapılan Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye geldikten sonra, Divan'ın oluşumu için oylama yaparken, 
Divan oluşumuna ilişkin 48 imza ile verilen önergeyi dikkate almamanızın gerekçesi 
nedir? Divanın oluşumuna ilişkin yapılan oylama esnasında Genel Kurul Salonu'nda 
Genel Kurul üyesi olmadıkları halde bazı kişilerin 5 imza ile verilen önergeye oy 
verdikleri doğru mudur? Böyle bir oylama yapılırken, Genel Kurul üyesi olmayan 
kişilerin salondan çıkarılması yoluna neden gidilmemiştir? Ad okutma yöntemiyle bu 
oylamanın yapılmamasının gerekçesi nedir? Divan'ın oluşumu için yapılan oylama 
öncesinde Genel Kurul üyesi bazı kişilerin Sayım Komisyonu oluşturulmasına ilişkin 
önerilerinin tarafınızca dikkate alınmamasının gerekçesi nedir? 

2- Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda Genel Kurul Salonunda kimlerin Genel Kurul 
üyesi olup olmadığının tespiti yapılmadan ve sayım komisyo.nu oluşturulmadan 
tarafınızdan teşekkül ettirilen Divan Genel Kurul sonuçlarına gölge- düşürmü'ş müdür? 

3- Divan'ın görevine başlamasından sonra, Genel Kurul'un kararını almadan yazılı ve 
görsel basın mensuplarını salon dışına çıkarma kararı almasının gerekçesi nedir? Bu 
karar şeffaflığa ve basınının kamuoyunu bilgilendirmesine indirilmiş bir darbe midir? 
Genel Kurul üyesi olmayanların, Divan'ın teşekkülünden önce salondan 
çıkarılmamışken, Divan'ın teşekkülünden sonra salon dışına çıkarılması, Divan 
seçiminde usulsüz bir yol izlendiğinin bir başka göstergesi midir? 

4- Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda yapılan seçimler neticesinde oy sayımının açık 
yapılmamasının gerekçesi nedir? Oy sayımı esnasında, gözlemci kabul edilmemesinin 
gerekçesi nedir? Oy sayımı esnasında Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'in Divan 
Başkanı sıfatıyla, Divan'ın etrafından bulunan kişileri oy sayım mahallinden 
uzaklaştırması ve gözlemci kabul etmemesinin ve bu yolla açık tasnif ilkesini ihlal 
etmesinin arkasında sizin istediğiniz sonucu çıkarmak var mıdır? 

5- Milli Eğitim Vakfı Genel Kurul gündeminin 11. sırasında "Seçim Sandık Kurulu'nun 
oluşturulması" var iken, bir oldu bittiyle oluşturulan Divan'ın gündemin bu 
maddesinin gereğini yerine getirmemesinin gerekçesi nedir? Divan'ın Genel Kurul 
Gündemi'ni değiştirmek gibi bir yetkisi var mıdır? Böyle bir yetkisi yok ise bu 
hukuksuzluğa neden göz yumulmuştur? 

6- Milli Eğitim Vakfı seçimlerinde Vakıf Genel Müdürü'nün görevde kaldığı süre 
içerisinde Genel Kurul üyesi olduğu Vakıf Senedi'nin "Genel Kurulu Oluşturanlar" 
başlıklı 10. maddesinin f bendinde belirtilmiş olmasına rağmen, Vakıf Genel 
Müdürü'nün oy kullanmasının engellenmesinin hukuki dayanağı nedir? Böyle bir 
engellemenin yapılması, Vakfı ele geçirme operasyonunun bir parçası mıdır? 

7- Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda kaç kişi oy kullanmıştır? Genel Kurulu üyesi 
olan kişi sayısı kaçtır? Ankara Valisi'nin ve Vakıf Genel Müdürü'nün oy 
kullanamadığı hesaba katıldığında, kullanılan oy sayısının 87 olması gerekirken bu 
rakamın 89 çıkmasının gerekçesi nedir? Bu durum mükerrer oy kullanıldığının bir 
göstergesi midir? 

8- Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda oy kullanan bir çok Genel Kurul üyesinin kendi 
el yazılarıyla yazıp kullanmış oldukları oy pusulalarının bulunmadığı, bir kısım oy 
pusulalarında ise kendi el yazıları bulunmasına rağmen üzerlerinde çizilmek, 
çıkartılmak suretiyle tahrifat yapıldığı, bu suretle oy pusulalarının açıklanan seçim 
sonuçlarına uydurmak için sonradan ve sahte olarak tanzim edildiği yönündeki 
iddialar doğru mudur? 

9- Divan teşekkülü esnasında yapılan usule aykırı uygulamalar, Divan'ın basını Genel 
Kurul Salonu dışına çıkarılmasına ilişkin aldığı karar, Seçim Sandık Kurulu'nun 
oluşturulmaması, oy sayımı esnasında açık tasnif ilkesinin göz ardı edilmesi, Oy 
pusulalarının Genel Kurul'dan bir gün sonra Vakfa teslim edilmesi ve Genel Kuruldan 
sonra bazı Genel Kurul üyelerinin kendi el yazılarıyla yazıp kullandıkları oy 
pusulalarının bulunmadığı veya oy pusulaları üzerinde çizilmek, çıkartılmak suretiyle 
tahrifat yapıldığı yönündeki iddialar, sizin Milli Eğitim Vakfı Genel Kurulu'nda Vakfı 
ele geçirmek amacıyla yaptığınız operasyonun göstergeleri midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4 ^ Jtö İ0\ /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 20.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30342 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, "Millî Eğitim Vakfı Genel Kurulu ile 
ilgili iddialara ilişkin" îlgi yazı eki 7/21119 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Millî Eğitim Vakfı Resmî Senedi'nin; 
a) Vakıf Genel Başkanı başlıklı 9'uncu Maddesi'ne göre; "Millî Eğitim Bakanı, Millî 

Eğitim Vakfının Genel Başkanıdır. Vakfın katıldığı her türlü çalışma ve toplantılarına başkanlık 
eder.", 

b) Genel Kurul Toplantısı başlıklı 12'nci Maddesi'ne göre ise; "Genel Kurul; her yılın 
Mayıs ayı içerisinde Genel Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.", 

c) Genel Kurulu Oluşturanlar başlıklı 10'uncu Maddesi (e) bendi uyarınca da Vakıf 
Başkanı da Millî Eğitim Vakfı genel kurul üyesidir. 

Vakıf Resmî Senedi'ndeki bu düzenlemelere göre Millî Eğitim Vakfı Genel Kurulu 
olağan çalışmalarını yapmak üzere Genel Kurul üyeleri tarafımdan davet edilmiş ve 28.05.2006 
tarihinde yapılan toplantı da Genel Başkan sıfatı ile tarafımdan açılmıştır. 

Gerek toplantıya ve gerekse seçimlere katılmamın nedeni, Vakıf Resmî Senedi'nin Millî 
Eğitim Bakanı olarak şahsıma yüklediği bir sorumluluğun ifasıdır. Başkaca bir amacım 
bulunmamaktadır. 

Divan Başkanlığı seçimleri için iki adet önerge verilmiş ve bu önergeler, tarafımdan 
oylamaya sunulmuştur. Önerge altındaki imza sayısının önerge görüşürken pek hükmü 
bulunmamaktadır. Zira önerge görüşülürken önerge sahiplerinin toplantıda bulunmaları 
zorunluluğu yoktur. Nitekim sayım sonucu da bunu göstermektedir. Kaldı ki bazı Genel Kurul 
üyelerinin hatır için 48 imzalı olduğu iddia edilen bu önergeyi imzaladığı ve oylama esnasında da 
diğer önerge lehine oy kullandığı bilinmektedir. Vakıf üyesi olmayanların oy kullandıklarına dair 
iddia, ciddi bulunmadığı, iddia ve itirazdan da öte bir sataşma ve hakarete dönüştüğü için yeniden 
sayım yapmak gibi bir işlem yapılmamıştır. Genel Kurul üyesi olmayan kişilerin de oy 
kullandıklarına dair iddia gerçek dışıdır. Vakıftaki teamül gereğince divanın oluşturulması, açık 
oylama ile ve işaret edilerek yapılmaktadır. Divanın oluşturulması için yapılan oylama, hiçbir 
genel kurulda ad okutma yöntemi ile yapılmadığı için 28.05.2006 tarihinde yapılan Genel 
Kurulda da yapılmamıştır. Divanın oluşturulması için sayım komisyonu oluşturulmasının 
önerildiğine dair iddia doğru değildir. 

2. Genel Kurul toplantısı esnasında Genel Kurul üyeleri için ayrılmış olan sıralarda oturan 
üyeler dışında hiç kimse oy kullanmadığı için üye sıralarında oturan kişilerin üye olup 
olmadıklarının araştırılması, nezaket sınırlarını zorlayacağı ve bu kişileri inciteceği için 
yapılmamıştır. Divanın bu şekilde teşekkül ettirilmesinin, sonuçlara gölge düşürmesi söz konusu 
değildir. 

3. Genel Kurul, toplantıyı idare etmek üzere bir divan oluşturmuştur. Bu divanın görevi 
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gerektiğinde genel kurul adına da hareket etmektir. Seçilen divan üyeleri yerlerini aldıktan sonra 
basın mensupları kendiliklerinden toplantıdan ayrılmışlardır. Divan tarafından basın 
mensuplarının toplantı dışına çıkartıldıklarına dair iddia, gerçeği ifade etmemektedir. Basının 
kamuoyunu bilgilendirme görevine karşı yapılmış bir hareket de söz konusu değildir. 

4 . Yönetim ve denetim kurulu seçimleri Vakıf Resmî Senedi hükümlerine göre gizli oy, 
açık tasnif usulüne göre yapılmıştır. Tasnifin açık yapılmadığına dair iddia doğru değildir. 
Merkez Yönetim Kurulu 'nun Genel Kurulca iki yılda bir gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılacak 
seçimle belirleneceği Vakıf Resmî Senedi 'nin 16'ncı Maddesi 'nin amir hükmüdür. 28.05.2006 
tarihinde yapılan Millî Eğitim Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısında da bu amir hükme 
uyulmuş ve gizli oy açık tasnif usulü ile seçimler yapılmıştır. Seçimler, Genel Kurul tarafından 
seçilmiş olan Divan Başkanlığı gözetiminde yapılmıştır. Ayrıca, seçimler için daha önceden 
belirlenmiş olan bir sandık kurulu oluşturulmasına dair 11 nolu gündem maddesi de Genel Kurul 
tarafından iptal edilmiş ve oy tasnif ve sayım yetkisi Divana verilmiştir. Genel Kurulun bu 
kararına rağmen sayıma müdahale ederek kargaşa çıkarmak niyetinde olan kişilerin engellenmesi 
Divanın görevidir. 

5. Seçim sandık kurulu oluşturulmadığına dair iddiasının mesnedi bulunmamaktadır. Zira 
zaten Genel Kurulun açıklanan gündeminde olan sandık kurulu oluşturulmasına dair 11'inci 
Madde, Genel Kurul tarafından iptal edilmiş ve yetki Divana verilmiştir. Hâl böyle olunca, 
yeniden sandık kurulu oluşturulmasına dair önergenin görüşülmesi imkânı da bulunmamaktadır. 
Kaldı ki bu önergenin, Genel Kurul çalışmalarını engellemek için verilmiş olduğu da bir 
gerçektir. Ortada dolayısıyla bir hukuksuzluk bulunmamakta, bilakis hukuksuzluğa karşı direnç 
vardır. Genel Kurul çalışmalarını yönetmek üzere oluşturulan Divan, usulüne göre bütün 
çalışmalarını yapmış ve toplantıyı sükunet içerisinde yönetmiştir. 

6. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı 28.05.2006 tarihinde Millî Eğitim Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı, boş bulunan Genel Müdürlük görevine de vekâlet etmektedir. Vakıf Resmî 
Senedi 'nin 10/f Maddesi hükmüne göre Vakıf Genel Müdürü de Genel Kurul üyesidir. Vakıf 
Resmî Senedi 'nde Vakıf Genel Müdürünün Genel Kurul üyesi olacağı açıkça düzenlenmiş 
olduğundan aslında Genel Müdür Yardımcısı olan kişi sadece vekâlet ettiği için asil Olarak 
atanmış olan Genel Müdürün sahibi olacağı Genel Kurul üyeliği hakkına sahip olması 
düşünülemez. Vakıf Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanmış olan bir kişinin sahip olacağı bir 
hakka, bu göreve vekâlet eden Genel Müdür Yardımcısının da salt makamı temsil ettiği için sahip 
olması teamüllere aykırıdır. Bununla birlikte Vakıfta geçerli olan Personel Yönetmeliği 'ne göre, 
sözü edilen Genel Müdür Yardımcısının Genel Müdürlük görevine atanması zaten mümkün 
değildir. Zira Yönetmelikte belirlenmiş olan atanma şartlarına haiz değildir. Genel Müdür 
atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacaklar için belirlenen yüksek 
öğretim programlarından mezun olmak şartı aranmaktadır. Bu kişi, bu şartı taşımamaktadır. 
Asaleten atanma şartlarına haiz olmayan bir kişinin de aslında makama vekalet etmesi söz konusu 
olamaz. Bu durum olsa olsa tedviren göreve bakmak olur ki bu durum da göreve tedvir eden 
kişinin asilin sahibi olduğu yetkileri kullanacağı manasına gelmez. 

7. Vakfın Genel Kurul üye sayısı 94*tür. Genel Kurul toplantısına 92 kişi katılmış olup 
bunlardan 61*inci sıradaki Uye, toplantıdan erken ayrılarak oyunu kullanmamıştır. Ankara Valisi 
ile Genel Müdür Vekilinin de kullanılmayan oylarını saydığımızda hazirun cetvelini imzalayan 92 
sayısından Uç oy düşmek gerekmektedir. Dolayısıyla oy kullanan kişi sayısı 89'dur. Sayılarla 
ilgili bu iddia da yersizdir. Mükerrer oy kullanılmış olduğuna dair iddia da diğerleri gibi doğru 
değildir Sayın Milletvekili, kendisine bilgi veren kişiler tarafından yanıltılmaktadır. 

8. Genel Kurulda yapılan oylamada Üyeler oylarını oturdukları koltuklarda hazırlayıp daha 
sonra sandığa atmışlardır. Koltuklarda oturulurken listelerin yazılması esnasında Üyelerin 
düşüncelerini değiştirmeleri ve yazmış oldukları isimleri çizerek başkalarını yazdığı ve hatta daha 
da ilerisi üyenin yakını olan başka bir üyenin müdahalesi ile ve bu üyenin el yazısı ile liste 
üzerinde oynama yapıldığı bilinmektedir. Bu durumda olan oylar, tasnif edilirken Genel Kurut 
üyelerine de gösterilmiştir. Dolayısıyla oylarda tahrifat yapılmış olduğuna dair iddia doğru 
değildir. Oylar, üyelerin kullandığı hâli ile Genel Kurulun huzurunda açılarak sayılmış ve 
tutanaklara geçmiş, hiçbir Üye oyların tasnifi esnasında sahtecilik veya tahrifat yapıldığına dair 
itirazda da bulunmamıştır. Sahtecilik iddiası soyut bir iddiadan ibarettir. 

9. Milli Eğitim Vakfını ele geçirmeye çalışmak gibi bir ifade son derece yanlıştır. Vakıf 
Resmî Senedi 'nin Amaç başlıklı 2 'nci Maddesi 'nde ifade edildiği gibi vakfın amacı; "Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; 
toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe 
ulaşması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır". 
Millî Eğitim Bakanlığına hizmet amacı ile kurulmuş olan vakfı ele geçirmeye çalışmak ifadesi bu 
nedenle son derece yanlış bir ifadedir. Bununla birlikte Genel Başkanı olduğum bir vakfı ele 
geçirmek amacı ile operasyon yaptığım yönündeki iddianın da son derece gülünç olduğunu ifade 
etmek istiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21120) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 02.03.2007 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Bakanlığınız döneminde Milli Eğitim Vakfı'na yazı yazarak Vakıftan para talebinde 
bulundunuz mu? Para talebinde bulundu iseniz, bu para taleplerinin amacı nedir? 

2- Milli Eğitim Vakfı yöneticilerine bir yazı yazarak, sizinle ilgili basına çıkan haberleri 
toplayıp size getirecek olan firmaya 150 Milyar TL ödenmesini istediğiniz yönündeki 
iddialar doğru mudur? Doğru ise, bu paranın ödenmesini istediğiniz firma hangisidir? 
150 Milyar TL para talebinize karşılık olarak, Milli Eğitim Vakfı yöneticileri 
tarafından şahsınıza verilen yanıtta, Milli Eğitim Vakfı'nm Kamu İhale Kanunu'na 
tabi olduğu, o nedenle bu paranın ödenebilmesi için ihale yapılması gerektiğini 
belirttikleri doğru mudur? Bu hizmet alımına ilişkin yapılan ihalenin 50 Milyar bedelle 
sonuçlandığı doğru mudur? Bu ihale sizin 150 Milyar ödenmes.ipt talep ettiğiniz 
firmada mı kalmıştır? 

3- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği var iken, bu hizmeti bedelini Milli Eğitim Vakfı 
hesabından ödeterek özel bir firmadan almanızın gerekçesi nedir? Milli Eğitim 
Vakfı'nın görevleri arasında Milli Eğitim Bakanı ile ilgili basında çıkan haberleri 
toplayacak özel firmalara ödeme yapmak var mıdır? Şahsınızla ilgili çıkan haberleri 
toplayacak firmaya parayı kendinizin karşılaması daha doğru değil midir? 

4- 17.07.2003 tarihinde "Milli Eğitim Bakam Özel" ibaresi ve 451.39/869 Nolu, Milli 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'na yazdığınız bir yazıda, Şanlıurfa'nın Suruç 
ilçesine bir Ögretmenevi yapılması için arsa sorununun çözüldüğü, yerel imkanlarla 
orada bir öğretmeni yapılacağını, Milli Eğitim Vakfı'nın da bu ögretmenevinin 
yapılması için 100 milyar TL tahsis etmesini rica ettiğiniz doğru mudur? 

5- Bu yazıyı yazdığınız tarihte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ögretmenevi yapılması 
amacıyla tahsis edilmiş bir arsanın bulunmadığı doğru mudur? Arsa tahsis işlemleri 
bile sonuçlanmamış bir ögretmenevi inşaatı için Vakıftan 100 Milyar para talebinde 
bulunmanız, Vakfın imkanlarını keyfi bir şekilde kullanmak istediğinizin bir 
göstergesi midir? 

6- Milli Eğitim Vakfı'na yazdığız başka bir yazıda, Eğitime Yüzde İOO Destek 
Kampanyasında harcanmak üzere, 700 milyar TL tutarındaki parayı, Vakıftan talep 
ettiğiniz doğru mudur? Bu paranın elden nakit olarak dönemin İlköğretim Genel 
Müdürü Servet Özdemir'e ödenmesini istediğiniz yönündeki iddia doğru mudur? 
Servet Özdemirin İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden istifa etmesinin bu olayla ilgisi 
var mıdır? 

7- Bu talebinizin de. Vakfın "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olduğu, ancak bu 
yasaya uymak koşuluyla kampanyaya destek verilmesini ilke olarak benimsediği, 
Vakıf İhale Komisyonu'nun Vakfın yapacağı ödemelerde, tek yetkili merci olduğu, 
Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası, Proje Koordinatörlüğü tarafından yapılan 
ihalelerin yüklenicilerine Vakıf tarafından ödeme yapılamayacağı gerekçeleriyle Vakıf 
tarafından karşılanmadığı doğru mudur? 

8- Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası için bu 700 milyarın ödenmesi amacıyla sizin 
tarafınızdan imzalanan üst yazıyla 3 Teklif Mektubu gönderdiğiniz, bu 3 tekliften 
birini kabul ederek bu paranın ödenmesini istediğiniz doğru mudur? 

9- Bu 3 teklif hangi firmalara aittir ve bu firmalardan bu kampanya kapsamında alınacak 
hizmetler nedir? 

10-Milli Eğitim Vakfı Vakıf İhale Komisyonu tarafından açılmayan bir ihalede, sizin 
tarafınızdan alınan tekliflere para ödenmesini talep etmek hukuki midir, doğru mudur, 
etik midir? 

11-Bu örneklerin dışında Vakıftan hangi tarihlerde bu yönde ne kadar miktarda para 
talebiniz olmuştur? 

12-28.05.2006 tarihinde yapılan Genel Kurul'dan sonra oluşan yönetimden bu yönde para 
talepleriniz olmuş mudur? Olmuşsa, bu para taleplerinizin amacı nedir? Bu 
taleplerinizden reddedilen var mıdır? Reddedilen yok ise, Milli Eğitim Vakfı Genel 
Kurulu'nda yaptığınız müdahalelerin amacı ortada değil midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/İ3?3 fc ^ £007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :20.03.2007 tarihli ve A.Ol.0.GNS.0.10.00.02-30342 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞtMŞEKMn, "Millî Eğitim Vakfıyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin" İlgi yazı eki 7/21120 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Millî Eğitim Vakfına yazı yazarak Bakanlığım için para ve yardım talebinde 
bulunduğum doğrudur. Zira Millî Eğitim Vakfının amacı Vakıf Resmî Senedi'nin Amaç başlıklı 
2'nci Maddesi'nde ifade edildiği üzere; "Millî Eğitim Bakanlığına bağlt her kademe ve türdeki 
eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve 
bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır". Yani, Millî Eğitim Vakfı zaten Millî Eğitim Bakanlığına 
hizmet amacı ile kurulmuştur. Dolayısıyla Bakanlığımız hizmetleri için Vakıftan para ve yardım 
talebinde bulunulmasından daha doğal bir şey olamaz. 

2. Millî Eğitim Bakanlığı çalışmalarını takip etmek üzere medya takip hizmeti sunan bir 
firma ile anlaşma yapılması düşünülmüş ve buna ilişkin gerekli işlemleri yapmak üzere Vakıftan 
yardım istenmiştir. Bu talep esnasında herhangi bir kuruluşla sözleşme yapmak üzere telkinde 
bulunulmadığı gibi ödenecek meblağ da Vakıftan istenmemiştir. Vakıf, konu ile ilgili ihaleye 
çıkmış ve 2.321,00 YTL/ay bedelle ihale edilmiştir. 

3. Basın müşavirliği, medya takip görevini istenilen ölçülerde yapamadığı için bir medya 
takip kuruluşundan yardım alınması düşünülmüştür. Medyada Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK olarak 
şahsımla ilgili özel haberler değil Millî Eğitim Bakanı sıfatı ile ve dolayısıyla Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ayrıca Millî Eğitim Vakfı ile ilgili haberlerin takibinin yapılması planlanmıştır. Millî 
Eğitim Vakfının konu ile ilgili yaptığı çalışma, Vakıf Resmî Senedi'ne de uygundur. 

4. Şanlıurfa İlinin Suruç İlçesinden gelen bir heyet, Bakanlığımız tarafından bu İlçeye bir 
öğretmenevi yapılması hâlinde arsa sorununun taraflarınca çözüleceğini söylemişlerdir. 
Bakanlığımızın o esnada genel bütçe imkânları elverişli olmadığı için Millî Eğitim Vakfının bu 
işlemi yapması istenmiş ve konu bir yazıyla Vakfa bildirilmiştir. Vakıf tarafından yerinde yapılan 
incelemeler sonucunda Suruç'a öğretmenevi yapımı için bir arsanın tahsis edilmediği 
anlaşıldığından inşaat ya da yardım yapılması yönünde bir karar alınmamıştır. 

5. Bakanlığımıza yapılan her türlü başvurunun, ilgili birimlere havale edilmek üzere 
gereği yapılmaktadır. Suruç'a öğretmenevi yapılmasına ilişkin talep de şartları varsa gereği 
yapılmak üzere Vakfa havale edilmiş ancak, arsa tahsisatı olmadığı için gereği yapılamamıştır. 
Genel olarak yapılan bu işlemden Vakfın imkânlarını keyfi olarak kullanmak istediğimiz 
sonucunu çıkarmak abesle iştigaldir. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitime % 100 Destek Projesi Koordinatörlüğünce Proje 
amaçlarının birlikte gerçekleştirilmesinin temini bakımından Vakfa bir yazı yazılmış ve 2004 yılı 
için 500.000 YTL katkıda bulunulması hususunun değerlendirilmesi istenmiştir. Bu yazının 
yazılmasının şahsımla ilişkilendirilmesi anlamlı olmadığı gibi paranın zamanın İlköğretim Genel 
Müdürüne elden verilmesi hususunda bir ricam da olmamıştır. Kaldı ki kamu çalışmalarında 
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paranın elden ilgilisine ödenmesinin istenemeyecegi herkesçe bilinmektedir. Ayrıca, söz konusu 
istifanın bu konu ile ilgisinin olacağı düşünülmemektedir. 

7. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitime % 100 Destek Projesi Koordinatörlüğünce Proje 
amaçlarının birlikte gerçekleştirilmesinin temini bakımından vakfa yazılan bahse konu yazıdan 
sonra Vakıf, gelirlerinin azaldığı ve ayrıca bitirilmesi gereken projelerinin olduğundan bahisle 
teklif edilen projeye katılamayacağını ve ayrıca parasal bir destekte bulunamayacağını 
bildirmiştir. 

8-9. Vakıf, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabidir. Dolayısıyla ihalelerini bu Kanun 
hükümlerine göre yapar. Bizim de hukukun UstünlUğUne gönülden inanan bir kişi olarak Kanuna 
aykırı bir işlem yapmamız söz konusu olamaz. Vakfa, tarafımdan üç teklif mektubu gönderildiği 
ve ödemenin yapılmasının istendiği iddiası, şahsımı yıpratmak arzusunda olan kişilerin yalan ve 
iftirasından ibarettir. 

10. Millî Eğitim Vakfından istenilen her türlü yardım, Vakfın tabi olduğu mevzuat 
çerçevesinde yerine getirilmektedir. Vakıf, yardım taleplerini mevzuat çerçevesinde 
değerlendirdiği gibi ödeme gücü ve bütçe imkânlarını da birlikte değerlendirmektedir. Bu nedenle 
talepte bulunulan bütün yardımlara olumlu cevap verilememektedir. 

1 1. Millî Eğitim Bakanı olarak Suruç'a ögretmenevi yapımı ile ilgili talebimden başka bir 
talebim olmamıştır. Ancak, Bakanlığın türlü birimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin 
genel bütçe imkânları ile karşılayamadıkları ihtiyaçlarının temini bakımından taleplerinin olması 
kaçınılmazdır. 

12. 28.05.2006 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu da tabi olunan 
mevzuat çerçevesinde kararlar alan ve uygulayan bir heyettir. Bizim Millî Eğitim Bakanı olarak 
Vakıftan mevzuatına aykırı bir talebimiz olmamıştır olması da düşünülemez. 

Bilgilerinize arz ederim. 

6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Millî Eğitim Vakfının denetimine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21122) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 02.03.2007 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Milli Eğitim Vakfı'nın 28.05.2006 tarihinde yapılan Genel Kurulu'ndan önce Vakıf 
Yönetimi hakkında, sizin tarafınızdan yapılan suç duyurusu.ye/veya duyurulan var 
mıdır? Var ise, bu suç duyurularının konuları nedir ve mahkemeler bu suç 
duyurularıyla ilgili hangi kararları vermiştir? 

2- Muzaffer Doğan'm Vakıf Başkanı olmasından sonra, Vakıf veya Vakfın sahibi olduğu 
eğitim kurumlan için Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan herhangi 
bir denetim .var mıdır? Var ise, bu denetimlerin sonuçlan nedir? 

3- Teftiş Kurulu müfettişlerinin Başkanı olan Muzaffer Doğan'ın aynı zamanda Vakıf 
Başkanı olması nedeniyle yapılan veya yapılacak olan denetimlerin ciddiyeti olabilir 
mi? Bu koşullar altında yürütülen denetimin sağlıklı sonuçlar vermesi mümkün 
müdür? 

4- Muzaffer Doğan'ın Teftiş Kurulu Başkanı olmasında ve Milli Eğitim Vakfı Başkanı 
olmasında, akrabalık ilişkileri etkili olmuş mudur? 

- 2 6 8 -



TBMM B:92 23 . 4.2007 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 l / | o > ^ 2 _ ^|c./oV/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30342 sayılı yazı. 

istanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, "Millî Eğitim Vakfının denetimine 
ilişkin" İlgi yazı eki 7/21122 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Vakfın 2004 yılı ve öncesi çalışmaları hakkında Bakanlığımız müfettişleri 
tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalardan sonra düzenlenen raporlar gereğince 
Bakanlığımızca, o tarihlerde görev yapan Vakıf yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 
nezdinde iki defa görevi kötüye kullanmak ve görev nedeni ile Vakfı zarara uğratmak 
suçlamaları ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurularından sonra Cumhuriyet 
Başsavcılığı takipsizlik kararı vermiştir. 

2. Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanı Muzaffer DOĞAN Millî Eğitim Vakfı Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra mali yıl bütçe kanunlarında yer alan hüküm ve 
Başbakanlık genelgelerinin değişmesi nedeniyle kamu vakıflarının ilgili olduğu kurumların 
denetim birimlerince de denetlenmesi uygulamasına son verilmesi nedeniyle, Vakıf hakkında 
Bakanlığımız müfettişlerince herhangi bir denetim yapılmamıştır. Vakfın çalışmaları ile ilgili 
denetim yetkisi başta Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere Sayıştay ve Maliye Bakanlığına 
aittir. 

Ayrıca, aynı süre kapsamında Vakfın sahibi olduğu eğitim kurumlarında da 
Bakanlığımız müfettişlerince herhangi bir denetim yapılmamıştır. 

3. Özel öğretim kurumlarının denetimi, diğerlerinde de olduğu gibi 3797 sayılı Kanun 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Tüzüğün ilgili madde hükmüne göre 
çıkarılan Yönetmelik gereği Türkiye düzeyinde yapılan bir planlama çerçevesinde, Vakfa 
bağlı okullarda da Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan ve yapılacak denetimler ilgili kanun, 
yönetmelik vb. mevzuat ile "Denetim Esaslan"na göre gerçekleştirilmektedir. 

Bu durumda; Teftiş Kurulunca herhangi bir okul ya da kurumda gerçekleştirilecek 
denetimde, Teftiş Kurulu Başkanının kim olduğunun önemi olmadığı gibi, çalışmalarında 
bağımsızlıkları ilgili mevzuatta tamamen garanti altına alınan Bakanlık müfettişlerini de 
etkilemesi yada yönlendirmesinin söz konusu edilemeyeceği açıktır. 

4. Millî Eğitim Vakfı Genel Kurulu toplantısında alınan kararlar ve yapılan seçimler 
ile Millî Eğitim Bakanlığı çalışmaları arasında bir bağ kurulmaya çalışılması anlamlı 
bulunmamaktadır. Vakfın Yönetim Kurulu başkanlığına seçilen Muzaffer DOĞAN, 
Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde görev yapmış ve hâlen de Teftiş Kurulu Başkanlığı 
görevini ifa etmekte olan bir bürokrattır. 1985 yılında özel Öğretim Dairesi Başkan Vekilliği 
görevini 5 yıl ifa etmiş, daha sonra 1989 yılında Bakanlık Müfettişliğine, 1997 yılında Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 2000 yılında Başmüfettişliğe ve 2003 yılında da Teftiş 
Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır. Son derece ehil ve liyakat sahibi olan söz konusu 
kişinin Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmasında ve Millî Eğitim Vakfının Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilmesiyle ilgili gerçek dışı ilişkiler aranmaya çalışmanın iyi niyetle 
bağdaşmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İmar Bankası Hazine bonosu alacaklılarına 
yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül
latif ŞENER'in cevabı (7/21209) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif ŞENER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYHOİL 
İstanbul Milletvekili 

Bilindiği üzere, 3 Temmuz 2003 tarihinde el konulmuş olan T.İtnar Bankası A.Ş.*den hazine 
bonosu almış olan yatırımcılarımızın hakları ile ilgili yaşanan olumsuz süreç 4 yıla yaklaşan 
zaman diliminde hükümet tarafından çözüme ulaştırılmamıştır. İlgili yargı organları 
tarafından, hazine bonosu alan ve mağdur olan vatandaşlarımızın lehinde kararlar alınmıştır. 
2007 yılı Bütçe-Görüşmeleri esnasında, bürokratların bu konuda çalışmalar yaptıklarına dair 
bilgileri sizden bizzat Öğrendik. Basın ve yayın organlarına yansıyan çeşitli beyanlarınızdan 
da, konu üzerinde çalışmalar yapıldığına dair açıklamalarınızı hem vatandaşlarımız, hem de 
Ana Muhalefet Partisi olarak takip ediyoruz. Bu bağlamda: 

1) T. İmar Bankası A.Ş.'den hazine bonosu almış olan vatandaşlarımızın alacakları 
konusunda yapılan yasal bir düzenleme çalışması söz konusu mudur? 

2) Eğer böyle bir çalışma var ise sonuçlanma tarihi ne zamandır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- ~iZ-t- t*» /<*, /2007 

KONU : 7/21209-30537 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi :03.04.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-30546 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/21209 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 
13.04.2007 B.0.1.SPK.0.61/4888-9504 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı'nın 12.04.2007 tarih ve BDDK.2007.01.DHD.KİK-5044 sayılı cevabı yazıları ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
1: SPK Başkanlığı'nın 13.04.2007 tarih ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

9504 sayılı yazısı ı 
2:BDDK Başkanlığı'nın 12.04.2007 tarih ve 

5044 sayılı yazısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 
Sayı :B.02.1.SPK.0.61/^f88S_3SO*f 13 /4/2007 
Konu : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 3.4.2006 tarih ve B.02.0.001/01-706 sayılı evrak akış ve talimat formu ekinde yer 
alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 3.4.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30546 sayılı yazısı ve eki 
İstanbul Milletvekili Sn. Bihlun TAMAYLlGİL'e ait soru önergesi 

İstanbul Milletvekili Sn. Bihlun TAMAYLIGİL'e ait soru önergesinde özetle, T. İmar 
Bankası T.A.Ş.'den (İmar Bankası) hazine bonosu almış olan vatandaşlarımızın alacakları 
konusunda yapılan yasal bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığı ve bu yönde bir çalışma 
varsa sonuçlanma zamanının ne olacağı hususunda bilgi talep edilmiştir. 

İmar Bankası'ndan Devlet iç borçlanma senedi alımı sebebiyle uğranıldığı iddia edilen 
zararlann tazmini talebiyle idare mahkemelerinde açılan davalarda BDDK ve Kurulumuz 
kusurlu olarak kabul edilmiştir. İdari yargı kararlannm uygulanması bağlamında tüm hak 
sahiplerini kapsayacak şekilde bir ödeme sisteminin oluşturulması konusunda kanun 
çalışmalanna başlanmış olup, bu kapsamda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Doç. 
Dr. Abdüllatif ŞENER tarafından Kurulumuza gönderilen 15.12.2006 tarih ve B.02.0.001/06-
2674 sayılı yazı üzerine, 20.12.2006 ve 22.3.2007 tarihlerinde makamlannda toplantı 
yapılmıştır. Daha sonra Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 2.4.2007 tarih 
ve B.02.0.KKG/101-761/1416 sayılı yazısı üzerine 5.4.2007 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü'nde ilgili kurumlann katılımı ile toplam üç toplantı düzenlenmiştir. 
Ödemelerde eşgüdüm sağlanması ve hak sahiplerine adil bir ödeme yapılabilmesini teminen 
hazırlanan ve konuya ilişkin usul ve esaslan belirleyen düzenleyici işleme ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. DrTTuran EROL 
Kurul İkinci Başkanı 

V r . 1 3 5 2 l , ; • . - - . — ı 

• • — I 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı : BDDK.2007.01 .DHD.KİK- S'OLı Li , ? ^m ^ 
Konu : Soru önergesi 

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

llgi:03.04.2007 tarih ve B.02.0.001/01-706 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili 
Bihlun TAMAYLIGIL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 21200 sayılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

T.İmar Bankası T.A.Ş.'den hazine bonosu alanlara ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından kanun tasarısı taslağı hazırlanarak e-posta ortamında Kurumumuz Başkanlığına ve 
Sermaye Piyasası Kuruluna intikal ettirilmiş, her iki kurum, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunun da katılımıyla, yargı kararlarını da dikkate almak suretiyle ortak çalışmalarını 
yürütmüştür. Bu çerçevede, anılan dört kamu kurumunca ortak bir metin üzerinde mutabık 
kalınarak hazırlanan söz konusu kanun tasarısı taslağı, Bakanlığınıza sevk edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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8.- Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, öğretmenlere yönelik yurt dışı mesleki yeterlilik 
sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21246) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Milli Eğitim Bakanlıgı'nuı yurtdışında görevlendirmek üzere öğretmenlere yönelik mesleki 
yeterlilik sınavı 4 Şubatta yapılmış bulunmaktadır. Sınavın başvuru kılavuzunda sınavdan geçer not 
alanların mülakat sınavına alınacağı yazılmaktadır. Ancak sınav sonuçlarının açıklandıktan sonra 
yapılan duyuruda fhttp://www.meb.gov.tr/duvurular/duvuruavrinti.asp?l£>='1603'> adayların mülakata 
girebilmek için önce 17 Mart'la bir yabancı dil sınavına girmeleri gerektiği, bu sınavı kazananların 
mülakata alınacağı belirtilmektedir. Mesleki yeterlilik sınavının başvuru kılavuzunda nedense böyle bir 
bilgi bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Danıştay in mülakat ile aday belirlemeyi uygun bulmayan kararları ortada iken neden ısrarla 
mülakat yoluyla aday belirlenmektedir? 

2 . Bir sınavın başvuru kılavuzunda belirtilmeyen yabancı dil sınavı sınav sonucu neden 
açıklandıktan sonra duyuruluyor? Bu duyuru önceden yapılsa idi yapancı dil bilmeyenler bu 
sınava katılmaz, onca masrafa katlanmazdı. Şu anda bu durumda olanların sınavla ilgili 
harcamalarını kim karşılayacak? 

3 . Geçen yıl kazandığı halde gönderilmeyen birçok öğretmen bulunuyor, bu kişiler şu anda hak 
kaybına uğramış olmuyorlar mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 U / c T r - g 2<* 4 /2007 

Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :03.04.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30S46 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin , "Öğretmenlere yönelik yurt dışı 
mesleki yeterlilik sınavına ilişkin" İlgi yazı eki 7/21246 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler öğretmenlik görevini ifa etmenin yanı 
sıra, gittikleri ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etme misyonunu da 
taşımaktadırlar. Çoğu zaman bir yerleşim yerinde bir öğretmen görevlendirilebilmekte, o 
bölge sakinleri ülkemizi bölgelerindeki öğretmenin tutum ve davranışları ile tanımakta ve 
özdeşleştirmektedir. 

Bu nedenle test sınavlarının; sadece bilgiyi ölçen, temsil misyonu taşıyan, bir 
öğretmende olması beklenen millî şuur, Türkçeyi doğru kullanma ve konuşma kabiliyeti, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleriyle Atatürk İlke ve înkılâplanna vakıf, insanlarla 
sosyal ilişki kurma becerisi gibi temel davranışların ölçülmede yeterli olmadığı aşikârdır. 

Yukarıda açıklanan zorunlu nedenlerden dolayı, yurt dışında görevlendirilecek 
öğretmenler, mesleki yeterlilik sınavından sonra Millî Eğitim, Dışişleri, Maliye ve Kültür 
Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu 'nca "Temsil 
Yeteneği Mülakat Sınavı"na tabi tutulmaktadır. 

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mülakat yoluyla belirlenmesi bu yıla 
özgü olmayıp 1973 yılından bu yana yapılmaktadır. 

04.02.2007 tarihinde yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavı ile ilgili sınav kılavuzunun 
duyurulmasından sonra, sınav başvuru sürecinde Başbakanlıkça Resmî Gazete 'nin 13.01.2007 
tarihli ve 26402 sayılı nüshasında yayımlanan; Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel 
Hakkında Yönetmeliğin 26 'ncı Maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun Ek 
36'ncı Maddesi 'ne göre, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında 
görevlendirilecek personelin yabancı dil bilgisi sınavı kurumlarınca yapılmaktadır. 

Karrem İNCE 
r"alova Milletvekili 
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Aynı Yönetmelik hükümlerine göre öğretmen yurt dışında en çok iki kez 
görevlendirilebilir. Söz konusu personelin ikinci kez görevlendirilmelerinde Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan en az seksen puan alma veya buna denk kabul 
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartına sahip olması 
gerekmektedir. 

Yönetmeliğin uygulanışı ile ilgili olarak Başbakanlığın 12.02.2007 tarihli ve 
B.02.OMGY.0.13.225/203 sayılı yazılarında yeni çıkan Yönetmeliğin tamamlanmamış bütün 
işlemleri kapsadığı ifade edilmiştir. Başbakanlığın konuyla ilgili açıklamasının Bakanlığımıza 
geç intikal etmesi sebebiyle mesleki yeterlilik sınavı öncesinde adaylar yeterince 
bilgilendirilememişlerdir. 

Önceki yıllarda temsil yeteneği mülakat sınavında başarılı olan öğretmenlerin hakları 3 
yıl süreyle devam etmekte olup ihtiyaç hasıl olduğunda öncelikle görevlendirileceklerdir. Bu 
öğretmenlerden ilk defa yurt dışında görevlendirilecek olanlar yabancı dil sınavından muaf 
tutulmuşlardır. Daha önce yurt dışı görevi yapanlar ise Bakanlıklar Arası Ortak Kültür 
Komisyonu'nun kararıyla 2007 yılı sonuna kadar yönetmelikte istenen belgeleri ibraz etmeleri 
hâlinde görevlendirilebileceklerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇEL 
Milli Eğitim Ba 

9.- Konya Milletvekili Ahmet IŞIK'in, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, yılı faiz giderlerinin büt
çedeki payına, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, yılı faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranına, 

2005, 2006, 2007 yılları bütçelerindeki faiz yüküne, 

İlişkin Devlet Bakanı Ali BABACAN'dan soruları ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili 
Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/21310. 21311, 21312, 21313, 21314, 21315, 21316, 21317, 21318, 
21319, 21320, 21321, 21322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ıdan Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 / 

Saygılarımla. 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2002 yılındaki faiz giderlerinin bütçe içindeki payı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. O7/03/2007 "\ \ \ \ \ 

Saygılarımla. ' ' 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2003 yılındaki faiz giderlerinin bütçe içindeki payı nedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 "\ ı\ \ ». 

Saygılarımla. ! 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2004 yılındaki faiz giderlerinin bütçe içindeki payı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 , ' \ \ \ I \ 

Saygılarımla. /• 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2005 yılındaki faiz giderlerinin bütçe içindeki payı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 ~\ % \ ı \ 

Saygılarımla. 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2006 yılındaki faiz giderlerinin bütçe içindeki payı nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 f\ 

Saygılarımla. l 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2001 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı ne olmuştur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafindan YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 A \ \ 

Saygılarımla, k ) ̂
V 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2002 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oram ne olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZIDI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 , \ \ ı\ X \ 

Saygılarımla. I ~~ l 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2003 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı ne olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Saym Ali BABACAN tarafindan YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 ^ \ -\ \ '\ 

Saygılarımla. f"~~-' 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2004 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı ne olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 / \ i\ \ \ > 

Saygılarımla. 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2005 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı ne olmuştur? 

- 2 7 6 -



TBMM B:92 23 . 4.2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 ;*\ \ \ | «. 

Saygılarımla. '-—J-- \ V T 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2006 yılındaki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oram ne olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îndarı Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 

Saygılarımla. 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2005-2006 yıllarında bütçedeki faiz yükü oranları ve YTL miktarı ne 
olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

ı Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından YAZILI 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 07/03/2007 

Saygılarımla. 

Ahmet IŞIK 
Konya Milletvekili 

SORU: 2007 yılın bütçedeki faiz yükü öngörüsü nedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.LHZN.0.06.08.01 16 04.07 1 7 8 7 4 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 30 /03 / 2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN'a Konya Milletvekili 

Sayın Ahmet IŞIK tarafından tevcih edilen 7/21310, 7/21311, 7/21312, 7/21313, 7/21314, 

7/21315, 7/21316, 7/21317, 7/21318, 7/21319, 7/21320, 7/2,1321 ve 7/21322 sayılı soru 

önergelerinin suretleri ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandınlmalan talep 

edilmiştir. 

Söz konusu soru önergelerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 

cevap metni ekte yer almaktadır. 

. Bilgileri ile gereği arz ederim. 

KürşatTÜZMEN 
Devlet Bakanı V. 

EKLER: 
1-Tablo l 
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Konya Milletvekili Sayın Ahmet IŞIK'ın 
İlgili Soru Önergelerine İlişkin 

Hazine Müsteşarlığının Cevaplan 

Yıl 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Faiz Giderlerinin 
Merkezi Yönetim 
Bütçesi İçindeki 

PayıQ 

%43,2 

%41,4 

%37,1 

%28,6 

%26,2 

Esas No 

7/21310 

7/21311 

7/21312 

7/21313 

7/21314 
(*) 2002-2005 yılı Konsolide Bütçe rakamları Merkezi Yönetim bazına çekilmiştir. 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Yıl 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Faiz Giderlerinin 
Vergi Gelirlerine 

Oranı 

%92,3 

%83,8 

%69,0 

%56,3 

%38,2 

%33,4 

Esas No 

7/21315 

7/21316 

7/21317 

7/21318 

7/21319 

7/21320 

Yıl 

2005 

2006 
2007° 

Faiz Giderleri 
(milyar YTL) 

45,7 

45,9 
52,9 

Faiz Yükü (Faiz 
Giderleri/GSMH) 

%9,4 

%8,0 
%8,4 

Esas No 

7/21323 

7/21322 
(*) Program 

Bilgi İçin: 
Yıl 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2007(") 

GSMH (milyar YTL) 
178 
275 
357 
429 
486 
576 
632 

(**) Projeksiyon 
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10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, karşılaştırmalı bazı eğitim verilerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Türkiye'de kişi başına düşen eğitim harcaması dolar bazında ne 
kadardır? 

2- Bir öğretmene kaç öğrenci düşmektedir? 

3- Türkiye'de kişi başına düşen eğitim harcaması ve öğretmen maaşları ile 
AB üyesi ülkelerde kişi başına yapılan eğitim harcamalarının ve 
öğretmen maaşlarının mukayesesi yapıldığında nasıl bir sonuç ortaya 
çıkmaktadır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/1^Pİ *[% I ^2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :30.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın, "Karşılaştırmalı bazı eğitim 
verilerine ilişkin" İlgi yazı eki 7/21339 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-3. Sorulara konu sayılan içeren tablolar ekte sunulmuştur. 
2. Söz konusu sayılar, Bakanlığımızın http://sgb.meb.gov.tr/ adresinde bulunan "Millî 

Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2006-2007" istatistik kitabında yer almaktadır. n 
Bilgilerinize arz ederim. 

)bç. Dr. Hüseyin ÇEJ 
Millî Eğitini Bakanı 

EK/EKLER: 
1-Tablo 
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Öğretmen Maaşları (2004) 

Yıllık yasal brüt öğretmen maaşları; SGP kullanılarak ABD Dolarına çevrilmiştir. 

. 
Avusturalya 
Avusturya 
Belçika (Fİ.) 
Belçika (Fr.) 
Çek Cumhuriyeti 
Danimarka 
İngiltere 
Finlandiya 
Fransa 

Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 

irlanda 
İtalya 
Lüksemburg 

Hollanda 
New Zealand 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 

İskoçya 
Slovak Cumhuriyeti 
İspanya 

İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
ABD 
OECD ortalaması 
AB 19 ortalaması 

Başlangıç/ 
minimum 

eğitim 

(D 
29 712 
25 446 

28 168 
26 335 
15222 
33 693 
28 769 
27 922 
23112 
37 718 
23700 

11340 
19 350 
26 674 
23 753 
46 306 
31 235 
18 641 

29 618 
6 394 

19 189 
28 603 

m 
31 381 
25 152 
39 285 
16 678 
32 703 
25 727 
26 006 

ilköğretim 
15 yıl 

deneyimli'/. 
minimum 

eğitim 
(2) 

43 991 
33 644 
39 050 
36 643 
19994 
37 925 
42 046 
32 541 

31O90 
46 935 
28 646 

14 512 
22 396 
44 185 

28 731 
63 769 
40 588 
36 063 

35 420 
.10 263 
31 635 
45 616 

m 
36 342 

29 522 
51956 
18 416 
39 740 
35 099 
34 684 

• 

En yüksek 
/minimum 

eğitim 
•.(3) 

43 991 
50782 
47279 
44 500 
25 291 
37 925 
42 046 
32 541 

r4S 872 
48938 
34 540 
19 348 
24 948 
50 071 

34 951 
94 380 
45 341 

36 063 
36 679 

10 652 
49 644 

45 616 
m 

45 334 
33 849 
62 260 
20 768 

m 
42347 
41945 

Başlangıç/ 
minimum 

eğitim 

(9) 
30062 
26 801 
34 959 
33 084 
15 259 

33 092 
28 769 . 

34 825 
25 928 

42 321 
23 700 
12 789 
24 948 
27 587 

25 595 
66 712 
32 703 
18 641 

29 618 
6 394 
19189 

28 603 
m 

35 792 

26 991 
53 340 
15 683 
31 578 
28892 
29055 

Ortaöğretim 
15 yıl 

deneyimli / 
minimum 

eğitim 
(10) | 

44 139 
37 035 
50 476 
48 200 
20 800 
46 500 
42 046 

43 526 
33 906 
51 883 
28 646 
17 913 
30 605 
44 185 
32 168 
83 390 
59 762 
36 063 

35 420 
10 263 

31635 
45 6.16 

m.'; ': 

41 552 

31772 
69 061 
17 421 

40043 
40295 
40064 

En yüksek 
/minimum 

eğitim 

(11) 
44139 
56 307 
60 679 
58 140 
26 356 
46 500 
42 046 
43 526 
48 845 
54 211 
34 540 
23 930 
32153 
50 071 

40113 
115 899 
65 910 
36,063 
36 679 

10 652 
49 644 
45 616 

m 
51 225 
36575; 
.81 4627 
19773 

m 

48 197 
48 039 

Kaynak: OECD. (www.oecd.org/edu/eag2006). 
m: kayıp veri 
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Eğitim Kurumlarına Öğrenci Başına Yapılan Yıllık Harcama (2003) 

Tam-zamanlı denkliğe bağlı olarak eğitim kademesine göre GSYİhTya ilişkin SatınAlma Gücü Paritesi kullanılarak ABD Dolarına 
çevrilmiştir. 

OECD countries 
Avusturalya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 1,2 
Çek Cumhuriyeti 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
italya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Slovak Cumhuriyeti 
İspanya 
İsveç 
isviçre 
Türkiye (1) 
İngiltere 
ABD 

OECD ortalaması 
AB 19 ortalaması 

I 

İlköğretim 

(2) 

5,494 
7,139 
6,180 

X(5) 
2,273 
7,814 
5,321 
4,939 
4,624 
4.218 
3,286 
7,752 
4,760 
7,366 

11,481 
5,836 
7.977 
2,859 
4,503 
2.020 
4,829 
7,291 
8,131 

869 
5,851 
8,305 

5,450 
5,399 

Ortaöğretim 
alt kademe 

(3) 

7.442 
8.719 

x(5) 
X{5) 

3,939 
7,958 
8,608 
7.603 
5,627 

x(5) 
3,269 
7,475 
6,329 
7.688 

16,754 
7.566 
9,208 
2.693 
6.158 
2,106 

x(5) 
7,446 
9,538 

a 
x(5) 

9,156 

6,560 
6,831 

Ortaöğretim 

Ortaöğretim 
üst kademe 

(lise) 

W 

8,362 
9,189 

X(5) 
x(5) 

4,241 
8,401 
6,654 
9.992 

10,232 
X(5) 

4,620 
6,459 
6,428 
8,108 

17,364 
6,271 

12,380 
3,184 
6,022 
2,737 

x{5) 
7,848 

15,014 
1,428 

x{5) 
10,105 

7,582 
7,419 

I 

Ortaöğretim 
.loplarn'. 

• • ( 5 ) 

7,788 
8,943 
7,708 
6,482 
4.088 
8,183 
7,402 
8,653 
7,173 
4.954 
3,948 
6,898 
6,374 
7,938 

17,078 
6.996 

10.919 
2.951 
6,094 
2,401 
6,418 
7,662 

12,209 
1,428 
7.290 
9,590 

6,962 
6,961 

1 

Ortaöğretim 
sonrası' 

yüksekdğreti 
m öncesi 

eğitim 

(6) 

7,341 
x(4) 
x(5) 
x{7) 

2.051 
x(4.9) 

x(5) 
5.195 

10,097 
4,181 

x(4) 
x(4,9) 
5,759 

m 
m 

5,723 
x(5) 

6,866 
a 

x(4) 
x(5) 

2.867 
8.485 

a 
x(5) 

m 

4,439 
4,749 

I 

ARGE 
harcamalan 

hariç 
yükseköğretim 

(10) 

• 8.645 
8.116 
8,139 

16,937 
5,698 

10,190 
7.506 
7,330 
7,282 
3,757 
6,885 
5,809 
7,223 
5,658 

m 
8.338 
9,310 
3.960 

m 
• 4,299 

6,563 
8.278 

14,335 
;4,248 
9,130 

21.566 

8,093 
6,962 

ilköğretimden 
yükseköğreti 

me kadar 
ortalama 

(11) 

7,527 
9,063 
7,831 
8,641 
3,898 
9,154 
7,578 
7.807 
7.368 
4,686 
4,427 
7,438 
6.118 
7,963 

m 
7.501 

r 10,105 
?~ 3.221 

5.611 
2,602 
6,346 
8,792 

12,071 
" 1,266 
"7,376 
12,023 

6,827 
6,519 

(1) Türkiye için yalnızca kamu harcamaları dahil edilmiştir. Diğer ülkelerde rapor edilen hanehalkı harcamalan, 
özel harcamalar dahil edilmemiştir. 
Kaynak: OECD. (vnvm.oecd.org/edu/eag2006). 
a: böyle bir kademe yok; X: belirtilen diğer bir sütunun içinde; m: kayıp veri 

2007 yılı taslak bütçe rakamlarına göre yükseköğretim hariç tüm kademeler için, MEB tarafından 
ortalama öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2005 Ocak ayı GSYİH'ya ilişkin SGP kullanılarak 

ABD dolarına çevrildiğinde yaklaşık 1550ABD$'dır 

- 2 8 2 -

http://vnvm.oecd.org/edu/eag2006


TBMM B:92 23 .4 .2007 

11.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki okulların bahçe düzenlemesine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

arak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail K A M A C I 

CHP Antalya Milletvekili 

Eğitim ve öğretim çağındaki çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimleri için, okul 
nalarmm ve özellikle de okul bahçelerinin çeşitli ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olması 
lemlidir. Özellikle de teneffüs zamanının öğrenciler açısından kaliteli bir biçimde 
içirilebilmesi için okul bahçelerinin uygun şekilde düzenlenmesi ve bakımının düzenli 
alıklarla yapılması gerekmektedir. Fakat, Antalya'da bulunan okulların birçoğunda, okul 
ıhçeleri çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri için büyük önem arzeden oyun ve spor gibi 
ctivitelere uygun olmayan şekilde toz toprak ve çakıl doludur ki bu da teneffüs zamanının 
jrenciler ve hatta öğretmenler için kalitesini düşürmektedir. Bu çerçevede; 

1. Antalya'da bulunan okulların bahçelerinin toz toprak ve çakıllı halinden kurtarılıp 
öğrencilerin daha kaliteli zaman geçirmelerine uygun hale getirilmesi için herhangi bir 
çalışma yapılması düşünülmekte midir? 

2. Böyle bir düzenleme yapılması düşünülmekte ise, bu düzenleme faaliyetine hangi 
tarihte başlanacaktır?. 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Stratej i Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ i ^ O 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 30.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACT'nın, "Antalya'daki okulların bahçe 
düzenlemesine ilişkin" İlgi vaat eki 7/21340 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızca, çocuklarımıza sunulan eğitim ve eğitim ortamlarının daha da 
iyileştirilmesi için imkânlar oranında gereken yapılmaktadır. 

Antalya Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) İlde bulunan okulların bahçelerinin asfalt, beton ve parke ile düzenlenip, spor 

tesisleri de kurularak öğrencilerin ve çevredeki gençlerin spor ve diğer aktiviteleri yerine 
getirmelerinin sağlanmakta olduğu, 

b) Kırsal kesimdeki, çok az sayıda toprak olan okul bahçelerinin ise mevcut imkânlar 
ile düzenleme çalışmalarına devanı edildiği 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

1£/4 /2007 

f. Dr. Hüseyin ÇEI 
Millî Eğitim'Bakanı 
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12.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ONDER'in, Vezirköprü ilçesindeki öğretmen açığına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21342) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Av.Sezai ÖNDER 
Samsun Milletvekili 
Anayasa Komisyon Üyesi 

Vezirköprü mahalli basınında; 2006 - 2007 öğretim yılında Vezirköprü 
okullarında 314 Öğretmen açığıyla başlayan öğretim yılının bilahare yapılan 
atamalarla 252 öğretmen açığına düşürüldüğü belirtilmekte ve bu durumun 
Vezirköprü halkı tarafından hoşnutsuzlukla karşılndığı ve açığın bir an önce 
kapatılmasının gerektiği mealinde haberler yer almaktadır. 

Samsun İli Vezirköprü İlçesi ilçelerin sosyo ekonmik gelişmişlik 
araştırmasında (2004) 872 ilçe arasında 710 uncu sırada ve geliişmişlik 
grubunda ise 5 grupta olan bir ilçemizdir. 

SORULAR 

1- 2006 — 2007 Öğretim yılında Vezirköprü ilçe ve köylerinde okul sayısı 
nedir.? 

2- Okullarda öğretmen sayısı nedir.? 
3- Okul bazında öğretmen sayısı yeterlimidir.? 
4- Yeterli değilse kadroların tamamlanması için alınan önlemler nedir.? 
5- Önlem alınmaması halinde Vezirköprü'de eğitim gören çocukların 

sınavlarda eşit şartlarda yanşamayacağına inamyormusunuz? 
6- İnanıyorsanız eğitimde fırsat eşitliğini ne şekilde sağlayacaksınız.? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/^a^ I #7 1J/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.03.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazı. 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Sezai ÖNDER'in, "Vezirköprü İlçesindeki öğretmen 
açığına ilişkin" İlgi yazı eki 7/21342 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Samsun İlinin Vezirköprü İlçesinde; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, 26'sı İlçe 
merkezinde I63'ü köylerinde olmak üzere toplam 189 okul bulunmaktadır. 

2. Vezirköprü İlçesi merkez ve köylerinde bulunan okullarda toplam 888 öğretmen görev 
yapmaktadır. 

3-4-5-6. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
değişik öl'inci Maddesi'nin son fıkrasında; "Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya 
doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, 
öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan,' ülke düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir 
şekilde sürdürülebilmesi bakımından öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme suretiyle 
atamalarında, branşlar itibariyle iller arasında dengeli dağılım yapılması Bakanlığımızın personel 
istihdamı politikasının temelini oluşturmaktadır. Örneğin; Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve 
Ardahan illerinde öğretmen ihtiyacı alanlar itibariyle hangi % oranında karştlanmışsa, İstanbul, 
İzmir, Zonguldak illerinde de aynı oranda öğretmen ihtiyacı karşılanmakta, atama ve yer 
değiştirme suretiyle iller emrine yapılan atamalarda da bu dengelerin korunmasına dikkat 
edilmektedir. 

Bu nedenle, Bakanlığımıza 2006-2007 yılı için tahsis edilen kadrolar doğrultusunda norm 
kadro kriterlerine göre alanlar bazında illerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar 
çerçevesinde atama ve yer değiştirmelerle öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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13.- Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, e-okul ve e-kayıt sistemlerine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21343) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

arrem İNCE 
Milletvekili 

2005-2006 Öğretim yılında tüm okullardan tüm öğrenci bilgilerinin çok acele 
olarak Bakanlığın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bilgi Yönetim Sistemi olan 
İLSİS'e girilmesi istenmiştir. Bu büyük uğraş isteyen işlemler okul müdürlüklerince 
zorluklarla tamamlanmıştır. 

1. Bü bilgilerin şu anda kullanılamaz durumda olduğu veya kaybolduğu 
doğru mudur? 

2. Bu bilgiler kullanılamaz veya kayıp değilse neden bu yıl da e-okul adı 
altında kurulan bir sisteme giriş zorunluluğu getirilmiştir. 

3. Büyük bir reform olarak kamuoyuna sunduğunuz ve hiç bir suretle 
delinmeyecek herkes bağlı olduğu okula gidecek diyerek yola çıktığınız ve 
yine sizin tarafınızdan delinen e-kayıt sistemi şu anda ne aşamadadır? 

4. O bilgiler neden okullar tarafından kullanılmamaktadır? 

5. e-kayıt sistemi için ihale açılmış mıdır? Açılmışsa katılan firmalar 
hangileridir? 

6. e-kayıt sistemini kuran ya da bu konuda hizmet satın alınan firma ya da 
firmalar hangileridir ve bu sistem için ödenen para miktarı ne kadardır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/15 T-% iS lf /2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.03.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "e-Okul ve e-Kayıt sistemlerine 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/21343 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bilişim teknolojilerinin eğitime-öğretime ve yönetime sağlayacağı katkıların 
bilincinde olan Bakanlığımız e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında projeler yürütülmekte 
ve bu projelere bağlı olarak merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizin birçok iş ve işlemi web 
tabanlı yazılımlarla elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen proje ve 
uygulamalarla iş ve işlemler daha süratli, şeffaf, ekonomik ve bürokrasiden olabildiğince 
arındınlmış hâle gelmiş, istatistiki bilgi isteme olarak değerlendirilebilecek birçok uygulama 
sona ermiş bulunmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi, sürekli gelişim anlayışı içinde 
e-Dönüşüm alanında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Hizmetlerinin en önemli unsuru olan okul ve öğrenci bilgilerini istatistiki bilgi olarak 
takip eden, yorumlayan ve değerlendiren Bakanlığımız, 2006 - 2007 eğitim-öğretim yılının 
başında okul ve öğrencilere yönelik bir yönetimsel proje olarak e-Kayıt Projesi'ni beş ilde 
uygulamıştır. Uygulanan Proje ile bu illerdeki ilköğretim okullarının birinci sınıfındaki 
öğrencilerin bilgileri Bakanlığımız merkezi veri tabanına alınmıştır. Bazı sorunlar yaşanmakla 
birlikte basan ile uygulanan e-Kayıt Projesi'nin devamında bütün okullanmıza yönelik e-Okul 
Projesi çalışmaları başlatılmış ve Proje uygulama planına göre test uygulamaları da 
tamamlanmıştır. 

e-Okul Projesi'yle bütün okullanmız öğrencilerle ilgili işlemlerin tamamım internet 
üzerinden yapabilecektir. Projenin hedeflerinden bazılan şunlardır: 

a) Öğrenci ve okulla ilgili süreçleri içeren ve öğrenci kayıtlannın Bakanlığımız 
sisteminde tutulması anlamı da taşıyan uygulamaya göre oluşan bilgiler fonksiyonel nitelik 
taşıyacağından, okul-sınıf-öğrenci bilgileri sağlıklı olarak edinilmiş olacak, okullan 
bezginleştiren "istatistiki bilgi alma" tarzındaki uygulamalar sona ermiş olacaktır. 

b) Türüne göre her bir okulda kağıt-defter ortamında tutulan bilgileri içeren en az 25 
tane defter, doğrudan ve sadece elektronik ortamda tutulur hâle gelecek, bu suretle hem 
kağıt-defter ve hem de elektronik ortamda kayıt tutulması tarzındaki uygulama terk edilmiş ve 
kaynak tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

c) Okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımız, yetkilerine göre okul-sınıf-
öğrenci bilgilerini görebilecek, okulların fiziki ve personel bilgileriyle birlikte karar destek 
sistemi içinde değerlendirilen bilgilere göre kararlar alınabilecektir. 

ç) Sistemde oluşan bilgiler, hedeflenen eğitim portalı içinde değerlendirilebilecek, 
internet ya da mobil ortamda öğrenci devam devamsızlık, (konu-alt konu gibi ayrıntıya da 
inilebilen) ölçme değerlendirme (başarı) bilgileri değerlendirilebilecektir. Diğer bir ifadeyle, 
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veli, öğrenci karnesini görmek için dönem sonunu beklemeyecek, istediği zaman elektronik 
veya mobil ortamdan görebilecektir. 

d) Bilindiği üzere, her yıl OKS'ye katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları 
alınmaktadır. Halbuki bu öğrenciler okullarımızdaki öğrencilerdir ve kayıtları okullarımızda 
mevcuttur, e-Okul Projesi ile bütün öğrenci dataları Bakanlığımızda oluşacağından sınav 
kütüğünün oluşumu için bankaya yatırılan çok daha küçültülmesi hedeflenen sınav ücret 
kütüğü ile Bakanlığımız kayıtlarının örtüştürülmesi yeterli olacaktır. 

e) e-Okul Projesi'ne göre öğrenci datalarının oluşumunda T.C. kimlik numarası temel 
alınacağından, Bakanlığımızda oluşan ve MERNÎS - Kimlik Bilgileri Paylaşım Sistemi ile 
ahenkli yapı içinde; 

• Zorunlu eğitim dışında kalan vatandaşlar, 
• Bunlar içinden yapılacak sorgulamayla, özel eğitime muhtaç vatandaşlar, 
• İlköğretimden sonra eğitim-öğretime devam etmeyenler, 
• Bu ve benzeri bilgilerin en küçük yerleşim birimine varıncaya kadar durumu, 
• Okullaşma oranı ve benzeri birçok veri elde edilmiş olacaktır. 
f) Kırtasiye ve bürokrasi azaltılarak milyonlarca YTL tasarruf edilebilecektir. Günlerce 

süren resmî yazışma ve bürokratik işlemler 1-2 dakika İçinde sonuçlandınlabilecektir. 
Bütün okullarımızda standart bir yapı oluşacak, yetkililer tarafından değerlendirmeler daha 
objektif ve daha hızlı yapılabilecektir. 

g) e-Dönüşüm Türkiye Projesi bütünlüğü içerisinde e-Okul Projesi oldukça önemli bir 
çalışma olarak görülmekte ve hedef kitle olarak değerlendirildiğinde ülkemizin tamamını 
ilgilendiren yönü dikkat çekmektedir. Bu çalışmayla diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel 
sektörle istenilen bilgilerin karşılıklı sorgulanması yapılabilecek olması, elektronik ortamdan 
faydalanarak vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet edebilmeyle ilgili geleceğe dönük 
çalışmalara ışık tutacaktır. 

Yukarıda belirtilen hedef unsurlardaki katkıları sağlaması planlanan e-Okul Projesi 
Bakanlığımızın kendi imkânlarıyla, kendi öğretmenleri ile gerçekleştirilerek, milyon YTL'ler 
tutarında bir fayda temin edilebilecektir. Uzun süreli bakım ve güncelleme masraflarını da 
dâhil ettiğimizde Bakanlığımızın sadece uygulama geliştirme boyutundaki kazancı kolaylıkla 
görülmektedir. "' İ 

2007 DPY-B ve OKS başvurulan e-Okul Projesi kapsamında toplanan bilgilerin 
kullanılmasıyla ilk defa öğrenci velileri tarafından okula gelmeden bireysel olarak internet 
üzerinden yapılmaktadır. Aday, sınav ücretini bankaya yatırdıktan sonra T.C. kimlik numarası 
ve okul numarası bilgileriyle evinden sisteme girerek başvurusunu yapmakta, sonuçları yine 
evinden takip etmektedir. Okullar arasında yapılan nakil işlemleri eski usulle günlerce 
sürerken e-Okul sisteminin kullanılmasıyla 2-3 dakikada yapılabilmektedir. Sistem daha 
başlangıç aşamasında olmasına rağmen önemini şimdiden göstermiş, Bakanlık, il, ilçe ve okul 
yöneticilerinden çok büyük destek görmüş, Proje'nin bir an önce tamamlanması için istekler 
yoğunlaşmıştır. 

MEBBİS- (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) bünyesinde İl Millî Eğitim 
Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (ILSİS) Projesi kapsamında öğrenci bilgileri daha 
önceden toplanmamıştır. İLSÎS içerisinde öğrenci devamsızlıklarını takip etmek üzere 
"Öğrenci Bilgileri" başlığı altında bulunan bölüm, e-Okul sisteminin devreye girmesiyle 
işlerliğini kaybettiği için kapatılmıştır. Bu bölümde bulunan bilgiler öğrencilerin geçmiş 
yıllardaki devamsızlık bilgileridir. Bu iki sistem birbirinden tamamen farklıdır. 

3. e-Kayıt Projesi İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana illerinde başarıyla 
uygulanmış, 375.000 öğrencinin kaydı İnternetten evine en yakm okula yapılmıştır. 
Velilerimizden gelen istekler doğrultusunda proje uygulama planında değişiklik yapılarak 
anasınıfını okuduğu, kardeşinin bulunduğu ya da velisinin iş yerine yakın olan okula nakil 
yapılmasına izin verilmiştir. Proje 2007-2008 öğretim yılında e-Okul kapsamında tüm illerde 
uygulanacaktır. 

4. Eski ismiyle İLSİS, yeni ismiyle MEBBİS kapsamında öğrenci bilgileri toplanırken 
İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) henüz işletime alınmamıştı. Girilen T.C. 
kimlik numaralarının ve öğrenci nüfus cüzdanı bilgilerinin otomatik alınması ya da 
doğrulanması söz konusu değildi. KPS'nin devreye girmesiyle bu bilgiler tamamen 
MERNİS'ten alınmış, okul idaresi sadece öğrenci T.C. kimlik numarası, sınıfı, şubesi ve okul 
numarasını girmiştir. Öyle ki 10.500.000 öğrenci bilgisi 15 gün içinde kolaylıkla 
tamamlanmıştır. Dakikada 1.600 öğrenci kaydının yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu da bilgi 
girişinin eskiye oranla ne kadar kolay ve hızlı olduğunu göstermektedir. 

5-6. e-Kayıt ve e-Okul sistemleri başlangıcından bitimine kadar tek kuruş ödenmeden 
her aşaması Bakanlığımız personelince yapılmıştır ve geliştirilmeye devam edilmekte ve ihale 
yapılmasına ihtiyaç görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Joç. Dr. Hüseyin ÇELll 
Millî Eğitim Bakap* 
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14.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yargı kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/21344) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Mitli Eğitim Bakanı Sn .Hüsey in t^eiik 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'mn 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHfP K o n y a Milletvekili 

59. H ü k ü m e t döneminde , hukuka aykırı bir şekilde yapı lan 
kadrolaşmalar en yoğun bir şekilde Milli Eğitim bünyesinde yapı lmaktadır . 

Erzurum İl Mill i Eğit im Müdürü hakkındaki uygulamalar bunun en 
somut örneğini teşkil etmektedir. Adı geçen, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine 2 0 kez 
yürütmenin durdurulması ve iptal kararları almıştır. Milli Eğit im Bakan ı 'n ın , 
görevini keyfi ve sorumsuz bir şekilde kötüye kullandığı sabit hale gelmiştir. 

Benzer uygulamalar Anka ra Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü 
olarak görev yapan Bedrettin Ekmekçi hakkında da yapılmıştır. Yargı kararı 
uygulanmadığı için, Bakanlık Müsteşarı Necat Birinci hakkında Yargıtay 4 . Ceza 
Dairesinde 2005/53 esas ile yargı lama yapılmaktadır. Aslında, Müs teşa r ' dan önce 
Sn.Bakan ' ın bu konuda hem hukuki ve hem de cezai anlamda v e keza siyasi 
anlamda sorumluluğunun bulunduğu açıktır. Milli Eğit im Bakanı 'n ın , 
bürokratları öne sürerek sorumluluktan kurtulması söz konusu o lamaz. 

Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırı lmasını talep e tmek gereği doğmuştur; 

(1) Yargı kararları, hangi takdiri ve yasal gerekçeyle 
uygulanmamaktadır? 

Anayasanın 138/4 ve İ Y U Y ' n ı n 28 . maddesindeki âmir düzenlemeler 
karşısında, hangi gerekçeyle bu hukuk tanımaz eylem ve işlemler ısrarla 
sürdürülmektedir? 

(2) B u süreç, Milli Eği t im Bakanlığı bünyesinde hukuk tanımaz bir 
şekilde kadrolaşma yapıldığı yolundaki eleştirilere haklılık kazandırmaz mı? 

T.C. 
MİLLÎ EĞ İTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ t 3 ° 2- *1 ^' 4 / 2 ° ° 7 

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 : 3O.03.2O07 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30454 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, "Yargı kararlarının uygulanmadığı 
iddialarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/21344 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Anayasa'mn 138'inci ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci Maddesi 
hükümleri gereğince Bakanlığımız yargı kararlarının gereklerini yerine getirerek 
geciktirmeksizin uygulamaktadır. 

2. Mahkeme kararları ile görevlerine dönenler hakkında yeni hukuki gerekçelerin 
oluşması hâlinde idari işlemler tesis edilmekte olup bu işlemler sadece kamu hizmeti 
gözetilerek yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 2 8 9 -



TBMM B:92 23 .4 .2007 

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Çin'den ithal edilen oyuncaklara ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/21347) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Çin malt oyuncakların çocukların sağlığını tehlikeye attığına ilişkin bazı haberler basında 
yer almıştır. Zehirli oyuncak ve zararlı madde içeren biberonlar yüzünden git gide daha fazla 
çocuğun hastalandığı bazı araştırma sonuçlarına göre çocukların ve gençlerin kanlarında 
zehirli kimyasallar saptandığı ve bunların oyuncaklarda bulunan zehirli maddelerin de neden 
olduğu ve bunların çocuklarımızda zehirlenmeler, alerji, hormon bozukluğu, lösemi veya 
davranış bozukluklarına yol açabildiği bilinmektedir. 

Bu çerçevede; 

1- Çin den ithal edilen oyuncak miktarı 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında miktar 
ve değer olarak ne olmuştur? 

2- Bu oyuncakların ithalatında sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğine dönük 
kontroller yapılıyor mu? Yapılmıyorsa neden yapılmıyor ? Çocukların sağlığını 
böylesine tehdit eden bu oyuncakların denetimsiz ülkemize girmesinden kim 
sorumludur? Bu olayda bakan olarak sizin sorumluluğunuz nedir ? 

3- Türkiye ye Çin den gelen ithal oyuncaklar için TSE standardı aranmakta mıdır? 
Aranmıyorsa bu uygulama ne zamandır devam etmektedir? 

T .C 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

n„rX 18-04.07 1 5 4 3 1 
Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - « - * * - * 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

s 30/03/2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/21347-30788/68998 sayılı yanlan. 
ilgi 

ilgi'de kayıth yazıları eki Denizli Milletvekili Sn. ümmet KANDOĞAN tarafından verilen 
7/21347 sayıh yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Cu/z^tf^ 
Kürşad TUZMEN 

Devlet Bakanı 
EKLER: 
1-Yazı 
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Denizli Milletvekili Sn. Ümmet KANDOĞAN tarafından verilen 7/21347 sayılı yazılı soru 
önergesi 

-Ülkemize ithal edilmek istenen biberonlar, 2007/20 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon 
(DTS) Tebliği çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve 2007/21 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kontrol Belgesi" uygulamasına tabi bulunmaktadır. Söz 
konusu ürünlerin ithalatı sırasında gümrük idarelerine her iki Bakanlıkça da düzenlenen belgelerin 
ayrı ayrı ibraz edilmesi gerekmektedir. 

-Sağlık Bakanlığı tarafından 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmi öazete'de yayımlanan 
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamı ürünlerin 2002-2006 yılları ithalatı A.B.D. Dolan 
cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Yıl 
Miktar (Kg) 
Değer($) 

2002 
16.138.663 
34.251.572 

2003 
21.682.657 
56.011.747 

2004 
25.243.117 
91.946.974 

2005 
20.860.994 
110.007.238 

2006 
21.149.294 
165.627.491 

- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen oyuncaklar, Türkiye-AB arasında tesis edilen 
Gümrük Birliğine uygun olarak ithalat aşamasında herhangi bir denetime tabi tutulmamaktadır. AB 
dışındaki üçüncü ülkelerden ithal edilmek istenen oyuncakların ithalattaki ürün güvenliği 
denetimleri ise, 2007/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliği çerçevesinde Dış 
Ticaret Müsteşarlığı DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. Ülkemiz 2006 
yılı ithalatının % 95'inin üçüncü ülkelerden yapıldığı gözönüne alındığında, ithal edilen 
oyuncakların büyük kısmının kontrol edildiği sonucuna varılmaktadır. 

- Söz konusu denetimler, oyuncak güvenliği konusunda periyodik olarak eğitime tabi tutulan 
DTS Denetmenlerince gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda internet tabanlı bir yazılım olan 
"Ürün Güvenliği Sistemi'Yıde de kayıt altına alınmakta ve Türkiye'nin her yerinden eş zamanlı 
olarak takip edilebilmektedir. 

Söz konusu denetimlerde, ürünlerin TS EN-71 ve TS EN-50088 gibi Oyuncaklar Hakkında 
Yönetmelikte atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olduğunu gösteren test 
raporları aranmaktadır. Söz konusu raporların, akreditasyonu uluslararası alanda tanınan test 
kuruluşlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Test raporlarına ilişkin bir şüphenin hasıl olması durumunda, anılan raporları düzenleyen 
kuruluşlar ile irtibata geçilmekte, test raporları üzerinde herhangi bir tahrifat veya sahteciliğin 
yapıldığının teyit edilmesi halinde ise; ithalatçı firmalar hakkında Dış Ticarette Teknik 
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı çerçevesinde yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Söz konusu raporların yanı sıra, gümrük sahasına gidilerek ürünlerin CE Uygunluk İşareti ile 
diğer uyan ve talimatlan taşıyıp taşımadığı da kontrol edilmekte, ayrıca ürün fiziki muayeneye tabi 
tutulmaktadır. 

Yapılan denetimler sonucunda teknik mevzuatına aykırılığı tespit edilen ürünlerin ithalatına 
izin verilmemektedir. 

Öte yandan, gerek yerli üretim yoluyla, gerekse AB veya üçüncü ülkelerden ithal edilerek 
piyasaya arz edilen tüm ürünler, iç piyasada Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmekle ve bir 
uygunsuzluğun tespiti halinde ithalatta gerekli Önlemler alınmaktadır. Ayrıca, uygunsuz ürünlerin 
üreticileri/ithalatçıları 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında yaptırıma tabi tutulmaktadır. 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, geçici personele ilişkin sorusu ve Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/21513) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL İSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah GÜL tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

j V^ 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınızın Merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 2003 yılı başından 2005 yılı sonuna kadar hangi yıl kaç kişi geçici işçi olarak işe 
alınmıştır? 

2. 2006 yılı içerisinde göreve başlayan geçici işçi sayısı ne kadardır ve bu kişiler 
nerelerde görevlendirilmiştir? 

3. 2003 yılı başından 2006 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hangi yıl kaç geçici işçinin 
işine son verilmiştir? 

T.C. 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.O6.0.PERD.0.0-201.00-2O07/150176 <IR İS» 20$ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

î lgi: 02.04.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30759 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/21513 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

.•.bouiia'n o i j i . 
Dışişli?» Bakam ve 

ö vjba'Kan Yardımcısı 

Ek: 1 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/21513 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1-2003 yılı başından 2005 yılı sonuna kadar hangi yıl kaç kişi geçici işçi olarak işçi 
alınmıştır. 
2- 2006 yılı içerisinde göreve başlayan geçici işçi sayısı ne kadardır ve bu kişiler nerelerde 
görevlendirilmiştir? 
3- 2003 yılı başından 2006 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hangi yıl kaç geçici işçinin işine 
son verilmiştir. 

YANITLAR 

Cevap 1- 2003 yılından 2005 yılı sonuna kadar geçici işçi istihdamı yapılmamıştır. 

Cevap 2- 2006 yılı içerisinde göreve başlayan 6 adet geçici işçi meslek ve tahsil durumuna 
göre çeşitli alanlarda istihdam edilmişlerdir. 

Cevap 3- 2003 yılı başından 2006 yılı Temmuz ayı sonuna kadar geçen süre içerisinde 
görevine son verilen geçici işçimiz bulunmamaktadır. 

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, vekâleten yürütülen idari görevlere ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/21514) 

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 sorularımın Dışişleri Bakanı Abdullah G Ü L tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

UJu~ 
Ümmet K A N D O G A N 
D Y P Denizli Milletvekili ' 

1- Bakanlığınız; bağlı ve ilgili kuruluşlar da dahil o lmak üzere merkez ve 
taşra teşkilatlarının tamamında şube müdürü ve üstü görevlerdeki idari 
kadro sayısı kaç adettir? 

2- Bakanlığınız; bağlı ve ilgili kuruluşlar da dahil o lmak üzere merkez ve 
taşra teşkilatlarının tamamında şube müdürü ve üstü görevlerde 
vekaleten yürütülen kadro sayısı kaçtır? 

3- Bakanlığınız; bağlı ve ilgili kuruluşlar da dahil o lmak üzere merkez ve 
taşra teşkilatlarının tamamında şube müdürü ve üstü görevlerde vekaleten 
yapılan atamalar hangi kadro ve unvanlara aittir? 

4- Bakanlığınız , bağlı ve ilgili kuruluşlar da dahil o lmak üzere merkez ve 
taşra teşkilatlarının tamamında şube müdürü ve üstü görevlerde vekaleten 
yürütülen görevlerin kaç adedinde ve hangi görev ve unvanlar için 
vekalet aylığı ödenmektedir? B u ödemeler hangi mevzuat çerçevesinde 
yapılmaktadır ? Vekalet aylığı alanlar asilin şartlarını taşımakta mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.O6.0.PERD.0.O-201.00-2007/150878 1 6 Nisan 2007 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Ümmet 

Kandogan 

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

İlgi: 02.04.2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-30759 sayılı yazı lan. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'm 21514 sayılı yazılı soru önergesinin 
yanıtı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

A & d u ü a h Gî.«' 
E K - 1 . B.^bakan YanSimcu 

DOĞRU YOL PARTİSİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET 
KANDOĞAN'N 1265 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI: 

1. Bakanlığımızda Şube Müdürü ve üstü görevlerdeki toplam kadro sayısı 651 'dir. 
2. Bakanlığımızda Şube Müdürü ve üstü görevlerde vekaleten yürütülen 9 kadro 

bulunmaktadır. 
3. Vekaleten yürütülen kadrolara ilişkin dağılım aşağıdaki gibidir: 

a) Müsteşar Yardımcısı Vekili - 5 
b) Genel Müdür Vekili-2 
c) Daire Başkan Vekili - 2 

4. Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilleri, vekalet ettikleri görevlerin zam ve 
tazminatlarını almakta, ancak, vekalet aylığı almamaktadır. Anılan görevlere vekalet 
edenler Büyükelçi unvanlı memurlar olup, bu görevlerde bulunan asil memurlar ile 
aynı şartları taşımaktadır. 
Daire Başkan Vekillikleri ise, hizmetin gereği olarak, imza yetkisi verilebilmesi 
amacıyla, kıdemli Şube Müdürlerine verilmiş olup, sözkonusu memurlar vekalet 
ettikleri görev için vekalet aylığı, zam ve tazminat almamaktadır. 
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18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, geçici personele ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/21551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi GÖNÜL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

V= 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bakanlığınızın Merkez ve taşra teşkilatlarında; 

1. 2003 yılı başından 2005 yılı sonuna kadar hangi yıl kaç kişi geçici işçi olarak işe 
alınmıştır? 

2. 2006 yılı içerisinde göreve başlayan geçici işçi sayısı ne kadardır ve bu kişiler 
nerelerde görevlendirilmiştir? 

3. 2003 yılı başından 2006 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hangi yıl kaç geçici işçinin 
işine son verilmiştir? 

TASNİF PİSİ 

KAN.KAR. 

K O N U 

TASNİF DIŞI 
T.C. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
A N K A R A 

2007/7012-ŞŞY-ED. 

Yazılı Soru önergesi. 

(ubv) 19 NİSAN 2007 

t V E ö İ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGİ : TBMM.Bşk.lığınm 02 NİSAN 2007 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00. 
02-30759 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/21551 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

-f^ 
M.Vecdi GÖNÜL 

illî Savunma Bakanı 

EKİ 
(Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 
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TASNİF PİSİ 

BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL TARAFINDAN VERİLEN 
7/21551 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 2003 yılı başından 2005 yılı sonuna kadar, 90 kişi geçici işçi olarak işe alınmıştır. 
2. 2006 yılı içinde geçici işçi alınmamıştır. 2003 yılında işe alınan geçici işçiler 
görevlerine devam etmişlerdir. 
3. 2003 yılı başından 2006 yılı Temmuz ayı sonuna kadar, işine son verilen geçici işçi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 

M.Vecdi GÖNÜL 
fiilî Savunma Bakanı 

19.- Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, Yalova'da depremde zarar gören bazı lise bina
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/21672) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

^ ^ ^ ^ 
Muharrem İNCE 

. -Yalova Milletvekili 

Yalova Merkez Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 1976 
yılında eğim öğretime başlamış ilimizin en önemli eğitim kurumlarından biridir. Şu anda 
900'ü aşan öğrencisi ve 70'e yaklaşan personeli bulunmaktadır. 1999 Depremi sonrasında 
yapılan yapı denetiminde okul binalarında eğitim-öğretimin sürdürülmesinde bir sakınca 
görülmemiştir. Buna karşılık geçen yıl yapılan denetimlerde okulun eğitim-öğretimi 
sürdürmeye uygun olmadığı rapor edilerek, atölyeler dışındaki eğitim öğretim başka okullarda 
yapılmaya başlandı. Bu kararın alındığı tarihlerde yeni binaların 2007 yılı içinde 
tamamlanacağı belirtilmiş, ancak" yeni okul yapımı noktasında şu ana kadar bir faaliyet 
görülmemiştir. Bu durumun gelinen noktada eğitim-öğretimin sürdürülmesinde kimi sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Yeni binaların yapımının 2007 yılında yapılacağı ilgili birimlerce açıklanmasına 
karşın neden 2007 yatırım programında bu okulun inşaatı yer almamıştır? 

2. Bu tür okullarda uygulamalı eğitim verildiğinden atölyelerin büyük önemi 
bulunmaktadır. Önümüzdeki öğretim yılında uygulamalı eğitimde bir belirsizliğin 
olmaması için atölyelerin bulunduğu binaların yapımı bu yıl içinde tamamlanamaz mı? 

3. Şu anda yapılan yapı denetimleri sonucunda eğitim-öğretimin sürdürülmesinin 
sakıncalı bulunduğu okullar hangileridir? Bu okullardaki eğitim-öğretim devamlılığı 
için neler yapılmakta? Bu amaçla yapılan yatırımlar nelerdir ve bunlar için ne kadar 
para harcanmıştır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/1 J ' f ?- %>l it /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02.04.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-30974 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Yalova'da depremde zarar gören 
bazı lise binalarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/21672 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızın 2007 Yılı Yatırım Detay Programı'na ilişkin süreç henüz 
tamamlanmamıştır. 

3. Bakanlığımız merkezinden ülke geneli 8 bölgeye ayrılarak l'inci ve 2'nci derece 
deprem bölgesinde bulunan pansiyonlu ortaöğretim kurumu binalanmn depreme karşı tahkik 
edilmesi, tahkik sonucuna göre gerekenlerin güçlendirme uygulama projesinin yapılması ve 
güçlendirme inşaatı sırasında kontrollük hizmeti yürütülmesi işi müşavir firmalara ihale 
edilmiştir. Anılan iş kapsamında Yalova İlinde bulunan Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi 
(METEM) kullanımındaki binaların deprem tahkiki yaptırılması planlanmıştır. Bu amaçla söz 
konusu merkezdeki binalarda zemin etüdü yapılması, beton kalitesi, donatı kontrolü ve 
donatılardaki korozyon durumunun tespit edilmesi ile rölöve projesi yapılması işleri Aralık 
2006 tarihinde tamamlanmıştır. Yerinde tespiti yapılan bu konulardan sonra büro 
çalışmalarına geçilmiştir. Mayıs 2007 ayı içerisinde anılan Merkezdeki binaların deprem 
tahkiki işlemlerinin sonuçlandırılması planlanmakta olup Çiftlikköy METEM binalanmn 
deprem tahkiki için müşavir firmaya 8.600 YTL ö< 

Bilgilerinize arz ederim. 
eme yapınınsın 
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20.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, kara parayla mücadeleye ve MASAK'a ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/21667) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

OECD Mali Eylem Görev Grubunun hazırlamakta bulunduğu ve önümüzdeki süreçte 
açıklanması beklenen raporda, Ülkemizin karapara ile mücadelesinde, kanunlarda terörün 
finansmanı suçu, diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşları kapsanmadığı, adli mekanizmanın 
işlemediği, karapara aklama nedeniyle mahkemeye intikal eden birçok dosyanın bulunmasına 
rağmen her hangi bir mahkumiyet suçunun bulunmadığının altı çizilmektedir. Bunun yanında 
Muhabir Bankacılığına da deyinilen bu raporda Mali Suçları Araştırma Kurumu MAS AK'm 
yetersiz kaldığı belirtilmektedir. 

1-) Bu gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki aylarda Kara Parayla Mücadeyi kuvvetlendirmek 
için yasal girişimlerde bulunacak mısınız? Bu önlemler kısaca nelerdir? 

2-) MASAK'ın yetersiz kalmasının en büyük nedenleri nelerdir? Bu nedenlerin iyileştirilmesi için 
neler yapılacaktır? 

3-) Muhbir Bankacılık ile ilgili bir yasal çalışmanız veya düzenlemeniz olacak mıdır? 

4-) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda, aklama suçu tanımı soyut ve 
yetersiz bulunduğundan, burada kesin bir düzeltme ve belirtmede bulunacak mısınız? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

İVEDİ 
Sayı :B.07.0.MSK.0.03/û3û.0/,0J.ûa-^5û3 20/04/2007 
Konu: Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığınızın 02.04.2007 tarih ve 30974 sayılı yazısı 

İlgide kayıtlı yazınızda; yazınız eki listede yer alan yazılı soru önergelerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde cevaplandırılmaları 
istenilmiştir. Antalya Milletvekili Sayın Atila EMEK tarafından tevcih edilen 21.03.2007 
tarihli önergede yer alan hususlara ilişkin açıklamalara her bir soru itibariyle aşağıda yer 
verilmiştir. 

1- Malumları olduğu üzere OECD bünyesinde çalışmalarım yürütmekte olan Mali Eylem 
Görev Grubu (Financial Action Task Force-FATF), yayınladığı Tavsiye Kararlan ile aklama 
ve terörün finansmanıyla mücadelede asgari standartları belirlemekte ve bu standartlar 
doğrultusunda, üye ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını değerlendirmektedir. 

1994 ve 1998 yıllarında olmak üzere iki kez değerlendirmeye tabi tutulan Ülkemizin üçüncü 
değerlendirme süreci 2006 yılında başlamıştır. FATF tarafından gerçekleştirilen ülke 
değerlendirmeleri, sistemi bütün yönleriyle kavramakta ve çok taraflı bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla Ülkemizin aklama ve terörün finansmanı ile mücadelesi 
sadece M AS AK'ı değil, başta Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası 
Kurulu olmak üzere bütün düzenleyici kurumları ilgilendirmektedir. 

Nitekim 4-15 Eylül 2006 tarihinde Ülkemize gelen FATF Değerlendirme Heyeti 37 kurum ve 
kuruluşla ayrı ayrı yaptığı görüşme sonucunda Türkiye III. Değerlendirme Raporu'nu 
hazırlamıştır. Raporda, Ülkemizin aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sistemi bir 
bütün olarak değerlendirilmiştir. 

Sistemin daha etkin şekilde işleyebilmesi için konuyla ilgisi bulunan ve her biri mücadele 
sisteminin farklı noktalarında rol alan kurumlarca yapılması gereken çalışmalar 
bulunmaktadır. 

Bu bağlamda kara para aklama ile mücadelenin yasal çerçevesini geliştiren 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çıkarılarak 18/10/2006 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun ihdasıyla esas olarak amaçlanan, yürütülmekte olan 
mücadelenin etkinliğinin artırılmasıdır. 
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Söz konusu yasal düzenlemeyle özellikle, suçla mücadelede mali sektörle işbirliğinin 
güçlendirilmesi, güçlü bir bilgi-veri sistemi kurulması, bu suretle mali bilgilerden hareketle 
suça ve suçluya ulaşılması, yükümlülüklere uyumun takibinde ve aklama suçu 
incelemelerinde etkinliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra 
uluslararası gelişmelere tam uyum sağlanması hedeflenmiş ve buna imkân veren hükümlere 
yer verilmiştir. 

5549 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çalışmaları halihazırda devam 
etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda da gerek aklama ve terörün finansmanıyla 
mücadelede önleyici tedbirler gerekse aklama suçunun incelemesinde uygulanacak esas ve 
usuller etraflıca ele alınmakta ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesine yönelik tüm unsurlar 
göz önünde bulundurulmaktadır. 

Zira aklamayla mücadelenin en önemli unsurlarından biri, aklama amacıyla kullanılabilecek 
sektörlerin duyarlılığının artırılması ve müşteriyle ilişkilerinde standartlarının 
yükseltilmesidir. Suç geliri elde edenlerin bu gelirleri yasal mali sisteme sokarken 
karşılaşacakları engel, aklama suçunda caydırıcılığın sağlanmasında büyük önemi haizdir. Bu 
nedenle müşterinin tanınması kuralı çerçevesinde ele alınan kimlik tespiti, şüpheli işlem 
bildirimi, risk yönetim sistemleri oluşturulması, denetim ve eğitim gibi önleyici tedbirler özel 
önem arz etmekte ve buna yönelik ikincil mevzuat çalışması detaylı bir şekilde 
yürütülmektedir. 

2- FATF terminolojisinde MASAK bir mali istihbarat birimidir ve Ülkelerin mali istihbarat 
birimleri ve fonksiyonları FATF'm 26 ncı Tavsiye Karan çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Türkiye III. Değerlendirme Raporunun bu bölümü incelendiğinde, Ülkemizi" mâli istihbarat 
birimi sıfatıyla temsil eden MASAK* m yetersiz kaldığını gösteren bir ölçümlemeye yer 
verilmediği, aksine yüksek bir not (rating) verildiği görülecektir. Raporda MASAK'ın mali 
istihbarat birimi olarak aklama suçu ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin olarak 
yürütülen çalışmaların odak noktası olduğu ve görevlerini etkin bir şekilde yürüttüğü hususu 
da ayrıca vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan son dört yılda (2003-2006) önceki dört yıla (1999-2002) nazaran; 
- Tamamlanan değerlendirme (ön inceleme) sayısında %103, 
- Tamamlanan inceleme sayısında %45, 
- Savcılıklara MASAK tarafından yapılan aklama suçu duyurularında %80,6, 
nispetinde artış olmuştur. 

MASAK'ın 2O06 yılında aldığı ŞtB sayısında 2O05 yılına nispetle %224 oranında artış 
meydana gelmiştir. 

Bütün bu göstergeler hükümetimiz döneminde MASAK'ın oldukça başarılı bir performans 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

3- FATF'ın 40 Tavsiye Kararının 7 ncisini teşkil eden muhabir bankacılık ilişkileri konusu 
5S49 sayılı Kanunun uygulanması ilişkin Yönetmelik çalışmaları kapsamında ele alınan 
konular arasındadır. Önleyici tedbirlerin ele alındığı Yönetmelik çalışmasında Türkiye'de 
faaliyet gösteren mali kuruluşların muhabirlik ilişkisi kurmaları halinde dikkate almaları 
gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. 
4- Malumları olduğu üzere aklama suçu daha önce 4208 sayılı Kanunda düzenlenmiş iken 
Hükümetimiz döneminde 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 282 nci maddesinde yeniden tanımlanmıştır. 

Yapılan bu düzenlemeyle aklama suçunun; 

a) Öncül suçlar bakımından kapsamı genişletilmiştir. Daha önce sayma yöntemiyle sınırlı 
sayıda suç öncül suç olarak belirlenmiş iken bu kez alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis 
cezasını gerektiren bütün suçlar öncül suç kapsamına alınmıştır. 

b) Maddi unsuru genişletilmiştir. Daha önce suç fiilleri tadadi olarak sayılmış iken bu kez 
suçtan elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği izlenimi 
uyandırmak maksadıyla yapılan bütün işlemler aklama suçu kapsamına alınmıştır. 

Bütün bu değişiklikler ve faaliyet sonuçları Hükümetimizin aklama suçuyla mücadeledeki 
kararlılığını göstermektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

UNAK1TAN 
Maliye Bakanı 
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21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, makam araçlarına ve şoförlerine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/21719) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Abdullah 

GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınızda merkez ve taşra teşkilatında kimler makam aracı 
kullanmaktadır? 

2. Kullanılan makam araçlarının marka ve modelleri nedir? 
3. Son 5 yıllık dönem içerisinde hangi makamlara yeni makam aracı alınmıştır? 
4. Yeni alınan makam araçlarının maliyeti ne kadardır? 
5. Makam araçlarını kullanmak üzere kaç makam şoförü görev yapmaktadır? 
6. Şahsınıza ait kaç adet makam aracı ve kaç makam şoförü bulunmaktadır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

İdari ve Milli İşler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.06.Ü.İMAD.0.0-234.84-2007/159285 
Konu : Yazılı soru önergesi/Kemal 

Dcmirel 

i e fe 

T B M M BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 09 Nisan 2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.31097 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREUin 7/21719 Esas No.lu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Ek: Soru önergesi yanıtı. 

Abdul lah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

B.ı?Sj»k»n Yardımcısı 
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BURSA M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
7/21719 SAYILI YAZILI SORU Ö N E R G E S İ 

S O R U L A R 

1. Bakanlığınızda merkez ve taşra teşkilatında kimler makam aracı kullanmakladır? 

2. Kullanılan makam araçlarının marka ve modelleri nedir? 

3 . Son 5 yıllık dönem içerisinde hangi makamlara yeni makam aracı alınmıştır? 

4. Yeni alınan makam araçlarının maliyeti ne kadardır? 

5. Makam araçlarını kullanmak üzere kaç makam şoförü görev yapmaktadır? 

6. Şahsınıza ait kaç adet makam aracı ve kaç makam şoförü bulunmaktadır? 

YANITLAR 

1. 5 Ocak 1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre, Merkez 'de şahsım ve 
Bakanlık Müsteşarı; Yurtdışı Teşkilatı 'nda ise Büyükelçiler ve Daimi Temsilciler 
makam aracı kullanmaktadırlar. 

B a k a n l ı ğ ı m ı n h a s s a s k o n u m u v e g ü v e n l i k g e r e k ç e s i y l e M e r k e z ' d e TiüyOkelvi 
seviyesindeki Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler ile yurtdışında 
Başkonsoloslar mesaiye geliş gidişlerinde ve resmi görev sırasında araç havuzundan 
yararlanabilmektedirler. 

2 . Merkez ve Yurtdışı Teşkilatımızda makam taşıtı olarak kullanılan araçlar marka 
ve model olarak aşağıda gösterilmiştir: 

Marka 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Lincoln Town Car 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 

Model 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
TOPLAM 

6 
2 
2 
2 
5 
2 
12 
22 
9 
4 
1 
19 
21 
107 

Adet 

3 . Son beş yıl içerisinde makam aracı alınan 

B Ü Y Ü K E L Ç İ L İ K L E R 

Amman 
Manama 
Berlin 
Brüksel 
Budapeşte 
Lizbon 
Kuveyt 
Ljublijana ' 
Taşkent 
Roma 
Londra 
Dublin 
Yeni Delhi 
Lefkoşe 
Nairobi 
Singapur 
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Bişkek 
Doha 
Hanoi 
Kiev 
Meksika 
Manila 
Tokyo 
Bağdat 
V i İnius 
Aşkabad 
Bern 
Viyana 
Stokholm 
Riga 
Tirana 
Kuala Lumpur 

DAtMİ T E M S İ L C İ L İ K L E R 

Uluslar Arası Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Monireal 
AGİT Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Viyana 
Birleşmiş Milletler Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Viyana 
UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Paris 
OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Paris 
Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Strazburg 
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği - Brüksel 

4. Son beş yıl içerisinde alman makam taşıtları için toplam 18.663.698.- YTL 
ödenmiştir. 

5. 107 adet makam aracı için 108 makam şoförü görev yapmaktadır. 

6. Şahsıma tahsis edilen bir makam aracı için iki makam şoförü bulunmakladır. 

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Etibank'la ilgili olarak açılan davalara ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/21818) 

TÜRİCtYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. 
Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygtlarunla arz ederim. 
27.03.2OO7 - - — ^ " ' 

KMİN ŞİRİN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

09.02.2007 tarihinde Sayın Abdüllatif Şener tarafından cevaplandırılması talebiyle 
verdiğim soru önergeme, üzerinden yasal suresi geçmesine rağmen cevap verilmediğinden 
soru önergemi aşağıda tekrar ediyorum: 

18.01.2005 tarihinde Bakanlığınıza verdiğim ve daha sonra geri aldığım 7/47S1 sayılı 
soru önergem üzerinden geçen 2 yıllık sure zarfında Bilgin Grubu ile doğru dürüst bir-
anlaşma yapılmadığı, Turgay Ciner'in, Sabah ve ATV'nm TMSF tarantıdan Turgay Ciner'e 
usulsüz satışı sonucu aldığı kefaletin borçları karşılamaya yetmediği ve hala Eubank ile ilgili 
ciddi bir tahsilat ve kefalet açığı olduğu ortadadır. 

Bu gerekçe doğrultusunda aşağıdaki soru önergemde yer alan sorularıma cevap 
verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1 - TMSF'ye devredilen Eubank ile .ilgili kişiler hakkında TCK^ıdh^imJfrKkddelerine 
dayanılarak kaç adet dava açılmıştır? 

2- TMSF'ye devredilen Enbank'ın Yönetim Kurulu Üyesi Zafer MuUu.hakkında 
herhangi bir ceza veya hukuk davası var mıdır? Bu davalardan hangileri derdesttir? 
Dava açılmamışsa sebebi nedir? 

3 - Zafer Mutlu'nun Btibank ve iştiraklerinden aldığı huzur hakka ne kadardır? 
4- Etibank Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, özellikle üyelerden Zafer Mutlu hakkında 

502O sayılı kanunun hükümleri neden uygulanmamaktadır? 

- 3 0 3 -



TBMM B:92 23 . 4 . 2007 

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 I :B.02.0.001/01- S 3-«=> 

K O N U : 7/21818 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

.2.1,. loif 11001 

İlgi 

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) 09.04.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/21818-31161/69680 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞÎRİN tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/21818 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 'nın 
16.04.2007 tarih, ve B.02.2.TMS.0.42-620-192 sayılı cevabı yazısı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç .Dr .Abdül la t i f Ş E N E R / 
Devlet Bakanı v e B a ş b a k a n Yard ımc ı s ı 

EKLER: 
1:TMSF' nun 16.04.2007 tarih ve 

192 sayılı yazısı ("~ 

TASARRUF MEVDUATİ SİGORTA FONU 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdür lüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620-(92-

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in 
Soru Önergesi, 

1^-04- 2007 

ligi 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 'NA 
Sn. Doç. Dr. AbdUllatif ŞENER 

: 10/04/2007 tarih ve B.02.0.001/01-781 - 21818 sayılı yazınız. 

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

Soru önergesinde yer alan sorulara 23/03/2007 tarih ve 155 sayılı yazımız ile cevap verilmiş 
olup verilen cevabın bir örneği yazımız ekindedir.' 

Bilgilerinize arz ederim. 

f t - . i _ Mî==-
Ahmet ERTÜRK 

BAŞKAN 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-620-|Ç£ 2 3 / 0 3 / 20.07 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'ifl 
Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞPNA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

İlgi : 01/03/2007 tarih ve B.02.0.001/01-421 - 20861 sayılı yazınız. 

tlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Etibank A.Ş. hakkında Kurumumuzun müdahil olduğu toplam 8 adet ceza davası 
bulunmakta olup, bu dosyaların tamamı derdesttir. Bu dava dosyalarının 6 adedi 4389 sayılı kanuna 
muhalefet suçundan, 2 adedi ise 765 sayılı TCK'nm Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül 
Oluşturmak, Cürüm İşlemek Amacıyla Oluşturulan Teşekküle Katılmak, Cürüm İşlemek Amacıyla 
Oluşturulan Teşekküle Bilerek Yardım, Nitelikli Dolandırıcılık ve 4389 sayılı Bankalar Yasasına 
muhalefet suçundan açılmıştır. 

2) Zafer Mutlu hakkında 4389 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılan bir adet ceza davası 
bulunmaktadır. Hukuk davası olarak ise aralarında Zafer Mutlu'nun da bulunduğu Etibank A.Ş. 
yöneticileri hakkında, onaltı adet şahsi iflas davası, bir adet alacak davası, iki adette mali 
sorumluluk davası bulunmaktadır. 

3) Zafer Mutlu'nun Etibank ve Etibank A.Ş. dolayısıyla Fon iştiraki olan ve halen yönetim ve 
denetimi Fona ait olan Eti Menkul Kıymetler A.Ş. ve Eti Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptığı dönemlerde huzur hakkı aldığına dair herhangi bir kayda rastlanılmadığı 
Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve ilgili şirketlerce bildirilmiştir. 

4) Etibank A.Ş.'nin 27.10.2000 tarihinde Fona devri üzerine, Ankara 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesine müracaat edilerek diğer Banka hakim ortakları ile birlikte Zafer Mutlu hakkında da 
malvarlıklarına uygulanmak üzere ihtiyati tedbir kararı talep edilmiş, 30.10.2000 tarihinde tedbir 
kararı verilmiş, ancak söz konusu tedbir daha sonra, İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 
tarafından "Zafer Mutlu'nun Etibank Hakim Ortağı olmadığı" gerekçesi ile kaldırılmıştır. 

Ancak, sözkonusu kişi hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında takip işlemleri devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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23.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR'in, Türkiye Öğrenci Meclisine ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22056) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı sayın Bülent AR1NÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 15.03.2007 

_jfcA-~ 
Erdal KARADEMÎR 

İzmir Milletvekili 

TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2004'te imzalanan protokolle hayata geçirildiği öğrenilen 
Türkiye Öğrenci Meclisi'nin 4. toplantısının 23 Nisan'da gerçekleştirileceği basınımızda ve TBMM'nin 
resmi internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kamuoyunda yoğun olarak konuşulan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında 
gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin, TBMM başkanı tarafından araç olarak kullanıldığı, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi ve iç hukukumuzda 18 yaşına kadar her insan "çocuk" sayılmasına karşın, 20, 21 
yaşlarında seçme hakkına sahip gençlerin çağrılarak bu etkinliğe çağrılarak propaganda 
yaptırıldığı iddiaları da basınımıza yer almıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- TBMM'ne çağrılan öğrenci meclisi nasıl oluşmaktadır? 
2- tilerden seçilen öğrenciler hangi ölçütlere göre seçilmektedir? 
3- Öğrenci meclisleri seçimleri kimler tarafından ve nasıl yapılmaktadır? 
4- TBMM İç tüzüğü Öğrenci meclisi için de geçeri imidir ? 
5- 23 Nisan gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı 

ile herhangi bir ilgisi var mıdır? 
6- Öğrenci meclislerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile bir ilgisi yoksa, 23 

Nisan'da yapılan bu etkinlik neyi amaçlamaktadır? 
7- Söz konusu etkinliğin, T B M M ile Milli Eğitim Bakanlığı ile arasında yapılan protokol dışında, 

yasal bir dayanağı var mıdır? 

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 
C E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.01.O.GNS.O.10.00.02-7/22O56-30910/69201 „ . „ 

" 2 * Nisan 2007 
Konu: 

Saytn Erdal K A R A D E M İ R 
İzmir Milletvekili 

İlgi: 15/3/2007 tarihli yazalı soru önergeniz. 

Türkiye ö ğ r e n c i Meclisine ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İG/h 

/&*< 

Ulu ' <r*± 
" " Â — S İ n ismail ALPTEKİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı V. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2 ve 3.- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi, ilk ve orta öğrenim 
düzeyindeki öğrencilerimizde seçme ve seçilme kültürünün yerleşmesini, katılım ve hoşgörü 
anlayışını da içerecek şekilde işlevsel demokrasi bilincinin oluşturulmasını, öğrencilerimizin 
kendi sorunlarım kendi bakış açılarıyla ele almalarını sağlamayı ve demokrasi kültürünü 
toplumun her kesimine yaymayı amaçlamaktadır. 

Söz Konusu Proje, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir. 

Ülkemizde başarıyla yürütülen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi, 2005 
Yılında yapılan II. Dünya Parlamento Başkanları Konferansında yayınlanan iki rapordan biri 
olan "21. Yüzyıl'da Parlamento ve Demokrasi" başlıklı raporda, örnek halkla ilişkiler faaliyeti 
olarak gösterilmiştir. 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında, Okul Öğrenci Meclisi, İl Öğ
renci Meclisi ve Türkiye öğrenci Meclisinden oluşan üç düzeyli bir yapı söz konusudur. 

Söz konusu Öğrenci Meclislerinin oluşumu ve işleyişi "Demokrasi Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Yönergesi" ile düzenlenmiştir. Yönergenin 26 nci maddesinde Okul öğrenci 
Meclisinin, 27 nci maddesinde İl öğrenci Meclisinin, 29 uncu maddesinde Türkiye öğrenci 
Meclisinin nasıl oluşacağı gösterilmiştir. (Ek 1) 

Okul Öğrenci Meclisi, İl öğrenci Meclisi ve Türkiye Öğrenci Meclisindeki seçimler, 
hazırlanacak listeler üzerinden Yönergenin 31 inci maddesine göre yapılmaktadır. (Ek 1) 

Yine Yönergede seçimlerin genel ilke ve kuralları da 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci 
maddelerde düzenlenmiştir. (Ek 1) 

Cevap 4.- Türkiye Öğrenci Meclisinin, 2004 yılında proje safhasından başlayarak 2005, 
2006 ve içinde bulunduğumuz yıl gerçekleştirilecek olan 4. Dönem toplantı ve diğer 
çalışmaları Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. 
Yönergenin hazırlanmasında TBMM İçtüzüğünden de geniş ölçüde yararlanılmıştır. 

Cevap 5 ve 6.- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclislerine ilişkin çalışmalar, TBMM 
bünyesinde Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı eliyle yürütülmektedir. Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı da Türkiye öğrenci Meclisi toplantılarına destek sağlamaktadır. 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Teşkilat, Görev, Çalışma ve Harcama Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin "Kurulun Görevleri" başlıklı 7 nci maddesinin (b) bendinde; 

""Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini tam anlamıyla tanıtabilmek, bu 
kavramı geniş halk kitlelerine yaygınlaştırmak ve bu maksatla gereken faaliyetleri organize 
etmek" şeklinde ifade edilen asli bir görev mevcuttur. 

Keza aynı maddenin ( c ) bendinde ; 
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, TBMM'nin Millî 

Egemenlik ağırlıklı katkı ve önderliği ile ilgili faaliyetlerde bulunmak" olarak tanımlanan 
diğer bir asli görev de söz konusudur. 

Türkiye öğrenci Meclisi çalışma ve toplantıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimizin Millî Egemenlik ve demokrasi kavramları 
konusundaki düşünce, fikir ve davranışlarının eğitilmesi ve TBMM'nin, Türk Milletinin en 
yetkili temsil organı olduğu bilincinin bu vesile ile uygulamalı olarak genç dimalara 
aktarılması açısından yurt genelinde okuUanmızdan ve öğrencilerimizden gördüğü büyük 
destekten alınan güçle, geniş bir katılımla ve başarıyla uygulanmaktadır. 

Cevap 7.- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi, TBMM Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiş, 
düzenlemesi de 8 Eylül 2004 tarihli ve 135 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu karan ile kabul 
edilen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi ile yapılmıştır. Yönerge Milli Eğitim 
Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Eylül 2004 tarihli 2564 sayısında yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Yönerge, "Dayanak" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi ile Çocuk Haklannın 
Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında yapılan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Protokolüne dayanılarak 
hazırlarımı ştır. 
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DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ £ L 1 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi 

Sandık Kurulunun Oluşumu, Çalışmaları, Görev ve Yetkileri 

Seçim 

Madde 7- Seçimler, gizli, serbest, eşit, tek dereceli ve genel oy esaslarına 
göre yapılır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak 
gerçekleştirilir. 

Bölge milletvekilleri yapılacak seçimlerde gözlemci olarak yer alabilirler. 

Tanıtım Serbestliği ve Süresi 

Madde 8- Tanıtım; oy kullanma gününden beş gün öncesinin sabahında 
başlar ve oy kullanma gününden önceki gün saat 17.00' de sona erer. 

Okul Seçim Kurulları, adayların istekleri üzerine okulun ve halkın huzurunu 
bozmamak şartıyla düzenleyeceği programa göre tanıtım yapılmasına izin verebilir. 

Okul yönetimi, seçim süresince yapılacak tanıtım çalışmalarına rehberlik eder 
ve denetim sürecini işletir. 

Tanıtım amacıyla hazırlanan; afiş ve duvar ilânları, flamalar ve benzerleri, okul 
seçim kurullarınca gösterilen yerlere asılır. 

Adaylar, el ilânı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler. Ancak oy verme 
gününden bir gün önce saat 17.00' den sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır. 

Tanıtım, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu, kişilik 
haklannı zedeleyici, insan haklarına aykırı olamaz. 

Herhangi bir siyasî parti, sendika, dernek, vakıf veya siyasî faaliyet gösteren 
örgütün isim, bayrak, flama, afiş, amblem ve benzeri simgeleri kullanılamaz. Adaylar, 
tanıtım döneminde hediye ve promosyon dağıtamaz. 

Tanıtım ile ilgili yasaklara uymayanlar, iki kez uyarılmalarına rağmen 
uymamaya devam ederlerse Okul Seçim Kurulu tarafından seçilme haklarından 
mahrum bırakılır. 

Okul Seçim Kurulunun Oluşumu 

Madde 9- Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim 
Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden 
seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür. 

Sandık Kurulunun Oluşumu 

Madde 10- Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden 
fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir. 
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Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin 
rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç 
yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu 
başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin 
gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir. 

Okul Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 11- Okul Seçim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için 

gereken tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek. 
b) Oy sandıklarını kurmak ve diğer seçim araç gerecini sağlamak. 
c) Sandık Kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan 

itirazları inceleyerek karara bağlamak. 
d) Sandık kurulu başkanlıklarınca, seçim işlerinin yürütülmesinde tereddüde 

düşülen konuları açıklığa kavuşturmak. 
e)Sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek okul seçim bölgesi için bir 

tutanak düzenlemek. 
f) Seçim çevresindeki seçim takvimini belirlemek. 
g) Verilen diğer görevleri yapmak. 

Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 12- Sandık Kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek. 
b) Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken 

tedbirleri almak ve oy kullanma işlerini yürütmek. 
c) Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara 

bağlamak ve tutanağa kaydetmek. 
d)Tutanaktaki kararlara karşı yapılan itirazları derhal okul seçim kuruluna 

göndermek. 
e)Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını 

tutanağa geçirmek, bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte zamanında okul 
seçim kuruluna teslim etmek. 

f)Verilen diğer görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Okul, il ve Türkiye öğrenci Meclislerinin Oluşumu 

Okul Öğrenci Meclisi'nin Oluşumu 

Madde 26- Okul Öğrenci Meclisi, her şubenin kendi içinden seçeceği bir 
temsilcinin katılımından meydana gelir. Birleştirilmiş sınıflarda birinci sınıflar hariç 
bütün öğrenciler meclis üyesi olarak kabul edilir ve seçim yoluyla aralarından okul 
meclisi başkanı seçerler. Okullar, okul öğrenci meclisleriyle ilgili iş ve işlemleri ekim 
ayı içinde tamamlayacak şekilde plânlar ve uygularlar. 

İl öğrenci Meclisinin Oluşumu 

Madde 27- İl Öğrenci Meclisi, ildeki ilçe temsilcilerinden oluşur. 
Büyük şehir statüsündeki illerde her ilçe, en fazla oy alan üç; diğer illerde 

merkez ilçe dahil her ilçede en fazla oy alan beş okul meclisi başkanı ile temsil 
edilirler. İlçe temsilcileri seçiminin hangi yöntemle yapılacağına ilçe millî eğitim 
müdürü karar verir. 

İlçelerde bulunan okul öğrenci meclisi başkanları kasım ayının birinci 
haftasında kendi aralarından il öğrenci meclisi üyelerini (ilçe temsilcilerini) seçerler. 

İlçe temsilciliği adaylarına beşer dakika kendilerini tanıtmaları için konuşma 
hakkı verilir. Bu seçim, ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği yerde ilçe Millî 
Eğitim Müdürü veya görevlendireceği şube müdürü gözetiminde yapılır. 

Seçime yapılacak itirazları, geçici başkanlık görevini yürüten ilçe Millî Eğitim 
Müdürü veya görevlendireceği şube müdürü değerlendirir ve verdiği kararlar kesindir. 

Türkiye öğrenci Meclisinin Oluşumu 

Madde 29- Türkiye öğrenci meclisi, il öğrenci meclisi başkanlarından oluşur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Meclislerinin Çalışmaları ve Komisyonlar 

Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görev Süresi 

Madde 31- Seçimlerden önce okullarda okul müdürü, illerde Millî Eğitim 
Müdürü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde TBMM Başkanı veya görevlendirecekleri 
bir Başkan Vekili başkanlığında üyeler arasından geçici divan oluşturulur. Bu divan 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazları da değerlendirir ve karar verir. 

Okul Öğrenci Meclisi başkanlık divanı ekim ayı içinde, il öğrenci meclisi 
başkanlık divanı kasım veya aralık ayı içinde, Türkiye öğrenci meclisi başkanlık 
divanı da ilk oturumlarında teşekkül ettirilir. Her öğretim yılı için bir başkanlık divanı 
seçimi yapılır. Başkanlık divanına seçilenler yenisi seçilene kadar görevlerini 
yürütürler. 

Başkanlık Divanı; bir başkan, iki başkan vekili ile en az iki, en fazla dört kâtip 
üyeden oluşur. 

Başkanlık Divanı seçiminde, her başkan adayı adaylığını, diğer Divan üyesi 
adaylarıyla birlikte liste hâlinde, toplantının açılmasından itibaren seçim aşamasına 
gelinip listelerin verilmesi süresinin dolduğunun ilân edileceği zamana kadar 
Başkanlığa bildirir. Bir listede herhangi bir görevle ilgili olarak adına yer verilen kimse, 
diğer bir aday listesinde yer alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday listeleri 
okunur. Seçim, okunan bu listeler üzerinden gizli oy, açık tasnif usulüyle 
yapılır.Üyeler yalnızca bir liste için oy kullanabilir. Her liste için,listede ismi bulunan 
bir üyeye listesini tanıtmak üzere beş dakika süreyle söz verilir. Bu süre geçici 
başkanlık divanının kararıyla, bütün adaylar için eşit olmak şartıyla 15 dakikaya kadar 
çıkartılabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler, Başkanlık Divanına seçilmiş sayılır. 
Oyların eşit olması durumunda kur'a çekilir. 

Türkiye öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı seçimi geçici divanın önergesiyle, 
Genel Kurulca onaylanan usûlle yapılır. 

Meclis Başkanı herhangi bir nedenle görevini temsil edemeyecek olursa 
başkan vekili başkanlığı yürütür. 
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24.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMIR'in, bazı ihalelere ve atamalara ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22126) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağ ıdak i s o r u l a r ı m ı n TBMM Başkan ı Sayın Bü len t ARINÇ 
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 h u s u s u n d a gereğini arz 
eder im. 2 9 . 0 3 . 2 0 0 7 

Mp*ntetTE R D E M İ R 
^er£ga t M i l l e t v e k i l i 

1-2006 yılı i ç e r i s inde yap ımı t a m a m l a n a n TBMM Isı Merkezi 
i h a l e s i n e kaç f i rma ka t ı lmı ş ve ihaleyi hang i firma a lmı ş t ı r ? 
2-Isı m e r k e z i n i n iha le bedel i ne k a d a r d ı r , iş b i t im inde ne k a d a r a 
mal o l m u ş t u r ? 
3-TBMM esk i ıs ı merkez i hang i b i r imler i ve kaç me t r ek a re l i k bir 
a l an ı ı s ı t ı y o r k e n yeni merkez hang i b i r imler i ve kaç me t r eka re l i k 
bir a l an ı ı s ı t m a k t a d ı r ? 
4 -Esk i ısı merkez i ile 2005 kış döneminde hangi b i r imler aylık kaç 
m e t r e k ü p doğa lgaz la ı s ı t ı lmış t ı r?Yeni ısı merkezi devreye g i rd ik ten 
s o n r a h a n g i b i r imle r aylık kaç m e t r e k ü p doğalgaz la ı s ı t ı lm ı ş t ı r ? 
5-TBMM'nin p a r k ve bahçe l e r i için yap t ı r ı l an o toma t ik s u l a m a 
s i s t emi i h a l e s i n d e m u h a m m e n bedel ned i r? İş ne k a d a r a ihale 
ed i lmi ş t i r ? 
6 -Otoma t ik s u l a m a s i s t emi i ha l e s ine kaç firma ka t ı lmı ş ve ihaleyi 
hang i f irma a l m ı ş t ı r ? 
7-TBMM Ek B inas ı o la rak k a m p u s d ı ş ı nda h izmete g i recek olan 
Orman B a k a n l ı ğ ı b i n a s ı n ı n t a m i r a t ve yen i l enmes i işi için ihale 
yap ı lmı ş m ı d ı r ? . . -'• . 
8 - tha le yap ı ld ı ise bu iha leye hangi firmalar" ka t ı lm ı ş ve ihaleyi 
hang i f i rma ,ne k a d a r l ı k iha le bedel iyle a lmı ş t ı r ? 
9 -2007 yı l ında - y ık ı lacağı d u y u r u l a n Persone l B i n a s ı n a bu ka ra r ın 
a l ı n m a s ı n d a n sorVra, gerek dok to r luk gerekse mu t f ak ve diğer 
b i r i m l e r i n i n tefr iş ve yen i l enmes i için yap ı l an h a r c a m a l a r ne 
k a d a r d ı r ? 
10-Yıkılma k a r a r ı a l ınmış bir b ina için yap ı l an bu m a s r a f l a r sizce 
doğru m u d u r ? 
11-TBMM B a ş k a n l ı ğ ı n a geldiğiniz t a r i h t e n b u g ü n e k a d a r TBMM'ne 
top lam kaç p e r s o n e l a l ı n m ı ş t ı r ? 

B u n l a r d a n ; 
a) Kaçı B a ş k a n Baş Müşavi r i , B a ş k a n Müşav i r i , Müşavir , 

Genel S e k r e t e r , Genel Sekre te r Yard ımcıs ı , Daire B a ş k a n ı , 
M ü d ü r , M ü d ü r Yard ımcıs ı ,Uzman , Uzman Yard ımcıs ı ve Şef 
k a d r o l a r ı n a , 

b) Kaçı geçici görevli memur , geçici i şç i , 4-b ve 4-c 
k a d r o l a r ı n a a t a n m ı ş l a r d ı r ? Unvan ve sayı lar ı ayrı avn 

1 2 - 1 3 . 1 2 . 2 0 0 6 t a r ih l i B a ş k a n l ı k Divanı Karar ı ile TBMM 
ruı"t.üin.ii Görevde Yükseline Yönetmel iğ i 'n in bazı madde le r i 
d e ğ i ş t i r i l m i ş , bazı ye r le rde "s ınav" ve "4 yıllık y ü k s e k öğrenim 
g ö r m ü ş o lmak" ş a r t ı ka ld ı r ı lm ı ş , s ınav la a l ı n a c a k unvan l ı 
k a d r o l a r a bu ş a r t l a r d a a t a m a yapab i lmek için 6 aylık süre 
t a n ı n m ı ş t ı r . B u 6 aylık s ü r e i çe r i s inde s ınav y a p ı l m a d a n bazı 
a t a m a l a r ı n y a p ı l m a s ı sizce doğru m u d u r ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/22126-31190/69756 

Konu: 
2 4 Nisan 2007 

Sayın Mehmet ERDEMİR 
Yozgat Milletvekili 

İlgi: 29/3/2007 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Bazı ihalelere ve atamalara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

fV(||Md.Y«ı.jQ*kl 
M İ 

Wûil,s,tCr. 2t 

mil ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

EK: Soru cevabı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI \ \ 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

- 1 -

CEVAPLAR: 

Cevap 1.- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesinde belirtilen açık ihale 
usulüne göre 28/3/2005 tarihinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Isı Merkezinin 
ihalesine (24) firma katılmış ve ihaleyi Kipman İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kazanmıştır. 

Cevap 2.- TBMM Isı Merkezinin ihale bedeli ve ödenen tutar; 4.085.000.- YTL.dir. 
Cevap 3.- TBMM Eski Isı Merkezi ile Ana Bina, Halkla İlişkiler Binaları A ve B Blok, 

Personel Binası, Matbaa, Ziyaretçi Kabul Binası, Cami ve Kitaplık, Dikmen ve Çankaya 
Nizamiye ve müştemilatları gibi toplam 123.000 m2 lik bir alan ısıtılmakta iken, Yeni Isı 
Merkezi ile yapılacak olan TBMM Kütüphane Araştırma Merkezi, Arşiv Binası ve Genel 
Sekreterlik Hizmet Binasımn ısıtılması da dikkate alınmıştır. Mevcut ısıtılan alanlarda 
herhangi bir değişiklik yapılmamakla beraber Halkla İlişkiler Binaları A ve B Blok için sıcak 
su ilavesi yapılmıştır. 

Cevap 4.- Eski Isı Merkezinde 2005 yılında toplam 2.245.558 m3 doğalgaz harcaması 
yapılmıştır. Yeni Isı Merkezi 2006 yılının Şubat döneminde devreye girdiği için Ocak-Şubat 
döneminde Eski Isı Merkezi ile 2005-2006 yılı mukayesesi mümkün olmamıştır. Her birimin 
ısıtılması için harcanan doğalgazın tespiti mümkün değildir. Ancak, 2005-2007 yılı Ocak, 
Şubat ve Mart ayı toplam doğalgaz sarfiyatının mukayesesi aşağıdadır. 

2005 (m3) 2007 i m3) 

OCAK 405.267 327.653 
ŞUBAT 397.195 255.122 
MART 349.703 197.297 

Cevap 5.- Bahçe otomatik sulama sistemleri; 
1 inci etap (40 dönüm) muhammen bedeli : 231.588,00.-YTL 
-İhale bedeli : 126.194,75.-YTL 
2 nci etap (200 dönüm) muhammen bedeli : 318.397,50.- YTL 
- İhale bedeli : 323.310,00.-YTL (ikinci etap ihaleyi en 

düşük teklifle kazanan Ermak Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihale ile ilgili belgeleri 
getirmediği için, ikinci en düşük teklifi veren firmaya iş yaptırılmıştır.) 

Cevap 6.- Bahçe otomatik sulama sisteminin; 
- 1 inci etap ihalesine 6 firma katılmış, ihaleyi Şeyda Şenel Gren Art Peyzaj Tasarım 

Uygulama Firması kazanmıştır. 
- 2 nci etap ihalesine; 4 firma katılmış, ihaleyi Şeyda Şenel Gren Art Peyzaj Tasarım 

Uygulama Firması kazanmıştır. 
Cevap 7.- TBMM Ek Hizmet Binası olarak hizmete alınacak olan Orman Bakanlığı 

Eski Binasımn tamirat ve tadilatı için 10/11/2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılmıştır. 
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Cevap 8.- TBMM Ek Hizmet Binası bakım-onarım işine ait ihaleye katılan firmaların 
isimleri şunlardır. 

- SÎMTAŞ MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. 

- GÜR YAPI TAAH. tNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

- DİO DAN. tNŞ. ORG. TAAH. MÜH. SAN. TÎC. LTD. ŞTİ. 

- OKAN İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

- KİPMAN İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

- AYDOĞDULARİNŞ.MAK.ELK.TİC.SAN.LTD.ŞTL 

- PARLAR İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. 

- ALAETTÎN KESKİN TAH. TİC. İNŞ. TAAH. DİSTR. 

- ZİRVE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 

- ÖZ AS-KOÇ İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 

- BİLENLER İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. 

- META YAPI İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

- BALIKÇIOĞLU MOBİL. TAS. DEK. SAN. TİC. A.Ş. 

- AZK İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Söz konusu ihaleyi Simtaş Müh. Tic. Ltd. Şti. firması 2.470.000.-YTL bedel ile 
kazanmıştır. 

Cevap 9.- 2004 yılında TBMM Personel Binasındaki lokanta salonları ve mutfağın 
tadilatı için HACCP (Gıda Güvenliği) Belgesi alma aşamasında standardın getirdiği 
zorunluluklar nedeniyle toplam 157.751,32.-YTL harcanmıştır. Söz konusu tadilatın yapımı 
kapsamında yer alan ıslak zeminler, boya-badana ve elektrik işine ait malzemeler Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğünce piyasadan temin edilmiş, işçilik ise İşletme ve Yapım 
Müdürlüğünce yapılmıştır. 

Personel Binasındaki Baştabipliğe ait hizmet birimlerinin mevcut olan ahşap pencereleri 
çürüdüğünden yeni düzenleme gereği yaptırılan PVC pencerelerine 20.500.-YTL ödenmiştir. 

Cevap 10.- TBMM Başkanlık Divanının 12 Ekim 2006 tarih ve 117 sayılı Kararı ile 
yıkılma kararı alınan personel binasmda zorunlu yenileme işleri haricinde bir onanm 
yapılmamıştır. 
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Cevap 11.- TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ'ın, göreve başladığı 19/11/2002 
tarihinden 6/4/2007 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Merkez 
ve Milli Saraylar Teşkilatına alınan personelin statülere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

MERKEZ 
STATÜ 

Kadrolu Personel 

Sözleşmeli Pers. (657 Sayılı Kanunun 
4/B Maddesi) 
Geçici Personel (657 Sayılı Kanunun 
4/C Maddesi) 
Geçici Görevli Per. (2919-12/3 Mad.) 

TOPLAM 

NAKLEN 

80 

-

-

21 

101 

AÇIKTAN 

69 

27 

79 

. 
175 

VAKIFTAN 

. 
-

18 

. 
18 

TOPLAM 

149 

27 

97 

21 

294 

MİLLİ SARAYLAR 
STATÜ 

Kadrolu Personel 

Sözleşmeli Perş. (657 Sayılı Kanunun 
4/B Maddesi) 

Geçici Personel (657 Sayılı Kanunun 
4/C Maddesi) 

Geçici Görevli Per. (2919-12/3 Mad.) 

TOPLAM 

NAKLEN 

29 

-

-

3 
32 

AÇIKTAN 

14 

28 

53 

_ 
95 

VAKIFTAN 

4 
17 

90 

. 
111 

TOPLAM 

47 
45 

143 

3 
238 

MERKEZ-MİLLİ SARAYLAR TOPLAMI 
STATÜ 

Kadrolu Personel 

Sözleşmeli Pers. (657 Sayılı Kanunun 
4/B Maddesi) 

Geçici Personel (657 Sayılı Kanunun 
4/C Maddesi) 

Geçici Görevli Per. (2919-12/3 Mad.) 

TOPLAM 

NAKLEN 

109 

-

-

24 
133 

AÇIKTAN 

83 
55 

132 

. 
270 

VAKIFTAN 

4 
17 

108 

_ 
129 

TOPLAM 

196 

72 

240 

24 

532 

19/11/2002 - 6/4/2007 tarihleri arasında göreve alınan kadrolu personel sayısını gösterir 
liste ektedir. (Ek 1) 

Cevap 12.- 13/12/2006 tarihli ve 122 sayılı Başkanlık Divanı Kararıyla, TBMM 
Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan 
değişiklik, 16/2/2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Yönetmeliğe eklenen geçici 4 üncü maddeyle, Kurumda görev yapan ve 15 yıllık kamu 
hizmeti bulunan en az lise ve dengi mesleki okul mezunu personelin, mesleki bilgi, kapasite, 
gayret, kıdem ve sicil durumları dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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19.11.2002 - 06.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA 
GÖREVE ALINAN KADROLU PERSONEL 

MERKEZ: 
UNVAN 
Genel Sekreter Yrd. 
Daire Başkanı 
Özel Kalem Müdürü 
Başkan Müşaviri 
1. Hukuk Müşaviri 
İç Hizmetler Müdürü 
Bilgi İ$lem Müdürü 
Müdür Yardımcısı 
Ulaştırma Şube Müdürü 
Mai Saymanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Müşavir 
iç Denetçi 
Sef 
Uzman Yardımcısı 
Stenograf Yardımcısı 
Tercüman 
Garaj Amiri 
Mühendis 
Teknisyen 
Memur 
Şoför 
TOPLAM 

NAKLEN 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
22 

1 
5 
1 
17 
6 

80 

AÇIKTAN 

4 

1 

1 
45 
10 
1 

1 

6 

69 

VAKIFTAN 

0 

TOPLAM 
1 
3 
t 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
67 
10 
1 
1 
6 
1 

23 
6 

149 

MİLLİ SARAYLAR: 
UNVAN 
Daire Başkan Yrd. 
Satınalma Kom.Bşk. 
Grup Başkanı 
Park ve Bah.Sb.Md. 
Mal Saymanı 
İşletme Müdürü 
Fabrika Müdürü 
Saray Müdürü 
Saray Müdür Yrd. 
Fabrika Müdür Yrd. 
İşletme Müdür Yrd. 
Rehber 
Mühendis 
Mimar 
Sistem Analisti 
Programcı 
Müşavir 
Sef 
Müze Araştırmacısı 
Teknisyen 
Memur 
Koruma Memuru 
TOPLAM 

NAKLEN 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
4 
1 

1 
1 
3 

29 

AÇIKTAN 

6 
1 
1 
1 

5 
14 

VAKIFTAN 

3 

I 

4 

TOPLAM 
. 2 

1 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 

10 
2 
2 
2 
1 
8 

47 

GENEL TOPLAM 109 83 4 196 

- 3 1 6 -



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 

92 NCİ BİRLEŞİM 
23 NİSAN 2007 PAZARTESİ 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

Öl 

it: 
03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME>e MECLIS ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ve TEKLIFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MAİYETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 87 nci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel 
Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2007 Pazartesi 
günü saat 14.00'te toplanmasının, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına, siyasi parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulu
nan siyasi partilerin milletvekili olan genel başkanlarına 10'ar dakika süre ile söz verilmesinin, bu 
toplantıda başka konuların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 18.4.2007 tarihli 90 mcı birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
92 NCİ BİRLEŞİM 23 NİSAN 2007 PAZARTESİ SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 87 nci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının ve Günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

RP 

03 _ SEÇİM 

0 4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

RP 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

^ ^ 




