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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 milletvekilinin, baz istas

yonları ile ilgili iddialarnı araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 milletvekilinin, turizm sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

V.- MECLÎS SORUŞTURMASI 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 milletvekilinin, Ankara'da ya

şanan içme ve kullanma suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üze
rinde gözetme ve düzeltici önlemler alma ve ilgili bakanlıklar arasında iş birliği 
sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevlerinin gerek-
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Sayfa 
lerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği iddiasıyla Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 327:337, 339 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLA
MALAR 337 

1.- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Ankara Milletvekili 
Yılmaz Ateş'in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 337:339 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 340 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 340:390 
1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, küresel ısınmaya karşı alına

cak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydı-
n'ın cevabı (7/61) 340:367 

2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Be
lediyesi adına satışı ve tescili yapılan ve kamu yararı dışında kullanılama
yacak arsa ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/93) 368:370 

3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özürlü vatandaşlara maaş bağlan
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun 
cevabı (7/100) 371:374 

4.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kuraklıktan etkilenen tarım sek
törünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/123) 374:377 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, kayıt dışı istihdam ve çalış
ma saatlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/125) 377:380 

6.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Eskişehir'deki ilk
öğretim okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ce
vabı (7/158) 381:383 

7.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul'daki okulların depre
me karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/199) 383:385 

8.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, ilköğretim ders kitaplarında 
alevilikle ilgili bilgilere yer verilmemesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/200) 385:386 

9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'de İlköğretim Haf
tası törenlerinde Mehter Marşı çalınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/202) 386:387 

10.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, Samsun'un teşvik kapsamı
na alınmamasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan'ın cevabı (7/210) 388:389 

11.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, medyaya yönelik eğitim iddiası
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/230) 389:390 

« 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin illerine yaptığı ziya
retle ilgili izlenimlerine ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Beşir Atalay cevap verdi. 

Mersin Milletvekili Akif Akkuş, üniversitelerde okuyan öğrencilerin, üniversitelerde görevli asis
tan ve öğretim elemanları ile üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilerin problemleri ve çözümüne, 

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 2007 yılı süt destekleme bedellerinin ödenmemesine, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 24/10/2007 tarihli 11'inci Birleşim tutanağında yer alan bir 
beyanıyla ilgili konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma soru
nunun araştırılarak (10/20), 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve okullar
daki yetersizliklerin araştırılarak (10/21), 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 milletvekilinin, Uludağ'ın doğal zenginliklerinin ko
runması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için (10/22), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Ara

sında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/308) (S. Sayısı: 12) görüşmeleri tamamlanarak; 

2'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konu
larda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/313) (S. Sayısı: 13), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/314) (S. Sayısı: 14), 

4'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Ad
li Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/329) (S. Sayısı: 15), 

6'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir (1/272) (S. Sayısı: 17) 

Kanun Taşanları, görüşmelerini müteakiben; 
Yapılan açık oylamalardan sonra, kabul edildi. 

5'inci sırasında bulunan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/350) (S. Sayısı: 16) görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendi. 

30 Ekim 2007 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.01'de son verildi. 
Meral AKŞENER 

Başkan Vekili 
Harun TÜFEKÇİ Canan CANDEMİR ÇELİK 

Konya Bursa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 19 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

30 Ekim 2007 Salı 
Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/443) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2007) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/444) (Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2007) 

Teklifler 
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi (2/27) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2007) 
2.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Markaların Korun
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/28) 
(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007) 

3.- Çorum Milletvekili Derviş Günday ve 34 Milletvekilinin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Ka
nun Teklifi (2/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ'ın, sulama kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007) 
2.- Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN'ın, Ordu'ya yapılması planlanan havaalanı ve limana 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden alınma
sına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said YAZICIOĞLU) sözlü soru önergesi (6/172) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, Kepez Belediyesinin beceri ve meslek kazandırma 
kurslanna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurul
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY'ın, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 
2.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, yeşilkart uygulamasına ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 
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3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Ceyhan İlçesinin Adliye binası ihtiyacına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

4.- Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL'ün, Özel Sağlık Kurum veya Kuruluşlarından Sağlık 
Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin bir maddesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/417) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

5.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Tuzla'daki bir arsanın imar durumunda yapılan de
ğişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

6.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın, yerli ve yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

7.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

8.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ulaş
tırılan bir gönderiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

9.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Cumhurbaşkanının kızının düğünündeki bazı uy
gulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

10.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, Anamur İlçesinde baraj yapımına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

11.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Seyhan Belediyesinden beklenen bazı hiz
metlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

12.- Konya Milletvekili Atilla KART in, Yargıçlar ve Savcılar Birliğine baskı ve engelleme yapıl
dığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

13.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un kolera vakalarına ve alınan önlemlere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

14.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Alibeyköy Deresindeki ıslah çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

15.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Başbakanlıkta görevli bir şahısla ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

16.- Kocaeli Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, mahalli idareler seçimlerine yönelik bazı çalışmalar 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

17.- Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ'un, Yeşil Bağcılar Beldesinin naklinde yaşanan sorunla
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

18.- Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR'ın, Şırnak'ta sel mağdurlarına yapılacak yardıma iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü persone
linin lojman ihtiyacına ve özlük haklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki Tapu Kadastro Müdürlüklerinin hiz
met binalan ve personel ihtiyaçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 
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21.- Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK'ın, BAĞ-KUR'lulara ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007) 

22.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Beşiktaş'ta SSK'ya ait bir arsanın satışına ve imar 
durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/435) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16/10/2007) 

23.- Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, muhtaç ve özürlü aylığı bağlanmasındaki prose
düre ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/436) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18/10/2007) 

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Yenişehir Kocasu Deresindeki kirliliğe ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bir köydeki gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Or
man Bakanından yazılı soru önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

27.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'nin, Gediz Havzasındaki çevre koruma ve ıslah ça
lışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa geliş tari
hi: 16/10/2007) 

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

29.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki orman yangınlarına ve ağaçlandırma 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 16/10/2007) 

30.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk URAS'ın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

31.- Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU'nun, Karadeniz Bakır İşletmelerinin atık sula
rının Murgul Irmağını kirletmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/444) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

32.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'ın, Kaz Dağlarındaki altın arama çalışmalarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

33.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'ın, İğneada'da çevreyi etkileyecek bazı projelere iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

34.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, küçük sanayi sitelerindeki elektrik tarifelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

35.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ'ın, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyet
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18/10/2007) 

36.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Adana'nın trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

37.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin otopark 
işletmeciliği yapan bir iştirakine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/450) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 15/10/2007) 
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38.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, İstanbul'daki dere ıslahı ve altyapı çalışma
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

39.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul'daki bir kuduz vakasına ve kudu
za karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/452) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16/10/2007) 

40.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in, Diyarbakır Yenişehir Belediyesinin ihale
lerine ve çocuk korosu ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/453) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

41.- Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR'in, bölücü terör örgütü üyesi bir şahsa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'ün, İstanbul-Beykoz'da polis hakkındaki bir hakaret ve 
darp iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

43.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, sit alanı ilan edilen Adana Tepebağ'm de
ğerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 15/10/2007) 

44.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'm, uluslar arası bir kitap fuarında Mevlana'nın tanı
tımına aynlan standın boş bırakılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

45.- Mersin Milletvekili İsa GÖK'ün, yurt dışındaki kitap fuarlarında ve bir gecede dağıtılan ba
zı kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tari
hi: 18/10/2007) 

46.- Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ'un, Muğla'da bazı köylerin arazilerinin kamulaştırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

47.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Antalya'daki bir özel kız öğrenci yurdu ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

48.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Seviye Belirleme Sınavı sistemine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

49.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, öğretmen istihdamına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

50.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, özel öğrenci yurtlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

52.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, dava konusu olan görevden alma ve yer değiş
tirme işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18/10/2007) 

53.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, yürürlüğü durdurulan yönetmeliğe göre atanan yöne
ticilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

54.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevinde verilen 
bir iftar yemeğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18/10/2007) 
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55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki bir yatılı ilköğretim bölge okulunun eksik
liklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

56.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Ankara'nın şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

57.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, İstanbul'daki bir kuduz vakasına ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

58.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, Anamur İlçesinin içme suyunun kalitesine iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

59.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, sahipsiz hayvanlara yönelik belediye hiz
metlerine ve hayvan barınaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/472) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 17/10/2007) 

60.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ'ın, SSPE hastalarına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

61.- İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ'ın, üniversite hastanelerinin mali kaynak sorununa iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

62.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, narenciye üretimi ve pazarlamasındaki ba
zı sorunlara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 15/10/2007) 

63.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın, hayvancılıkla geçinenlere ödenmesi gereken primle
re ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/10/2007) 

64.- Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK'ın, tarımsal amaçlı transfer kapsamındaki ödemelere 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007) 

65.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, süt üreticilerine prim ve destekleme ödemelerine 
ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

66.- Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER'in, kuraklıktan etkilenen siyah incir üreticilerinin des
teklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18/10/2007) 

67.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, PTT'de mahkeme karanna rağmen atanmayan bü
rokratlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

68.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'nin, İzmir İlinde ulaşım konusundaki bazı çalış
malara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize-İkizdere-İspir-Erzurum yoluna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

70.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ'in, Beylikova tren istasyonuna ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

71.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, sosyal yardım yapan vakıf ve derneklere uy
gulanan vergi muafiyetine ilfşkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15/10/2007) 

72.- Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK'ın, TÜİK'in istihdam verilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından (Nazım EKREN) yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

- 3 1 4 -



TBMM B:13 30 .10 . 2007 

73.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, ÎSKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

74.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Özelleştirme İdaresinin Petkim hisselerinin satışıyla il
gili açıklamalanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

75.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, sözleşmeli ve geçici personele ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

76.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, iletişim altyapısının güvenliğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

77.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Danıştay kararına rağmen TMSF'nin devral
dığı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

78.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur SERTER'in, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameye iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

79.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, İstanbul'da görev yapan bir öğretmenle 
ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

80.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in, bir inşaat şirketine verilen kamu ihaleleri
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

81.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in, Irak Devlet Başkan Yardımcısının bir açık
lamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

82.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in, Irak'la imzalanan Terörle Mücadele An
laşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

83.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, şehit aileleri ve gazilere sağlanan haklara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

84.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur SERTER'in, Hakkari'deki terör saldırısı ile ilgili olarak 
RTÜK'ün yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23/10/2007) 

85.- Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR'in, tıbbi cihaz üreticisi bir firmadaki çalışma şart
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 22/10/2007) 

86.- Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'in, BAĞ-KUR sigortalılarının basamak yükseltme
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/10/2007) 

87.- Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK'ın, Çine Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007) 

88.- Edirne Milletvekili Bilgin PAÇARIZ'ın, DSİ'nin Edirne'deki projelerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

89.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, KÖYDEŞ projelerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

90.- İstanbul Milletvekili Ümit ŞAFAK'ın, İstanbul'daki su baskınlarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 
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91.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, sağlık meslek liselerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007) 

92.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, okula gönderilmeyen çocuklara ve eğitime katkı pay
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

93.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU'nun, İzmir'de kurulması planlanan otomo
tiv ve dökümcüler ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

94.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU'nun, İzmir'deki organize sanayi bölgeleri
nin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/10/2007) 

95.- Çankırı Milletvekili Ahmet BUKAN'ın, Çankın'daki sertifikalı tohumluk destekleme öde
melerine ve çeltik tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

96.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY'm, ikinci el tarım makinalan ithalatının durduru
lacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23/10/2007) 

97.- Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'ın, Kütahya bağlantılı karayollarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

98.- Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'ın, Altıntaş Bölgesel Havalimanı projesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

99.- Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ'nin, Gaziantep'te internet ve telefon bağlantılarındaki ak
saklıklara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

100.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'm, Habur Sınır Kapısının durumuna ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati YAZICI) yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18/10/2007) 

101.- Hakkâri Milletvekili Hamit GEYLANİ'nin, Çukurca'daki taburun top atışlarına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007) 

102.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'ın, müzik ve sinema eserleri sahiplerinin haklarının 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 19/10/2007) 

103.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'in, altın rezervine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

104.- Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'ın, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan 
personele ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said YAZICIOĞLU) yazılı soru önergesi (7/517) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22/10/2007) 

105.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Hopa Kemalpaşa-Sarp karayolunun 
ihale ve yapım sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/10/2007) 

106.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, evlat edinmeye ilişkin Devlet Bakanından (Ni
met ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 
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107.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTAN'ın, halkoylamasma katılmayanlara uygulanacak pa
ra cezasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

108.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Levent'teki HSBC binasının onarım 
ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım EKREN) yazılı soru önergesi 
(7/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 18/10/2007) 

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 34 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18/10/2007) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, Giresun-Şebinkarahisar yolunun yapımına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/24) 
2.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, Karadeniz sahil yolunun Giresun İli sınırlarındaki 

sinyalizasyon sistemine ve trafik işaretlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/25) 

3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki engel
lilere yönelik ücret düzenlemesinin seyahat firmalarınca uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/31) 

4.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'in, bir Iraklı temsilcinin Cumhurbaşkanlığı seçim sü
reciyle ilgili yazdığı makaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37) 

5.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, belediyelerce yapılan sosyal amaçlı yardımlara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/41) 

6.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Adana'da su kaynaklarının rasyonel kulla
nımına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/42) 

7.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, Giresun İlinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/43) 

8.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, Ordu-Tire-Giresun Havaalanı projesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/50) 

9.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün, Gaziantep Havaalanına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/51) 

10.- Konya Milletvekili Atilla KART m, Filistin'den getirilen bazı vatandaşların yol ve konak
lama giderlerinin tahsili için borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/53) 

11.- Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ'ün, Manisa Gördes Barajının yapımına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/67) 

- 3 1 7 -



TBMM B:13 30 .10 . 2007 

12.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Söke Ovasında yaşanan kuraklığa, Ege Bölgesinin 
afet kapsamına alınıp alınmayacağına ve pamuk üreticilerine hasat desteği verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/68) 

13.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha OKAY'ın, Kırıkkale Cumhuriyet meydanında bulunan ve 
yenilenmek üzere sökülen Atatürk heykeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/70) 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, selden zarar gören Göle-Koyunlu yolunun onarı
mına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/71) 

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün, köy ve mahalle muhtarlarının bazı sorunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/72) 

16.- Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN'm, AİHM yargıçlarının seçimine ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/75) 

17.- Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU'nun, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimle
rin maaşları arasındaki farklılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/76) 

18.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suyun buhar
laşmasına karşı önlemler alıp almadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/87) 

19.- İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT'in, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/90) 

20.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, sorumsuzca kullanılan yanıcı ve patlayı
cı maddelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/92) 

21.- İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'un, Küçükmenderes Beydağı Barajının yapımına ve su
lama şebekesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/94) 

22.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, petrol kaçakçılığına yönelik başlatılan inceleme ve so
ruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/95) 

23.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan ülkelere ve 
terör örgütünden ele geçirilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/96) 

24.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Nevşehir-Avanos içme suyuyla ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/97) 

25.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, karayolları bakım ve onarım çalışmaları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/98) 

26.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, karayolları yol şerit çizgilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/99) 

27.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, TOKİ'nin satışını yaptığı taşınmazlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/101) 

28.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Adana-İncirlik üssünde nükleer başlıklı fü
ze bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/103) 

29.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Berceste İşletmesinin sahibinin vurulmasında azmet
tirici olarak tutuklanan şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/105) 

30.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, vekaleten görevlendirilen bürokratlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/106) 
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31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, zeytin ve zeytinyağı politikasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/109) 

32.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekiline ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/110) 

33.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, bazı bankaların genel müdürlüklerinin ve Merkez 
Bankasının İstanbul'a taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/112) 

34.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, Kaz Dağındaki madencilik faaliyetlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/113) 

35.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara'daki okulların su depolarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/114) 

36.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur'da mermerciliğin desteklenmesi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/116) 

37.- îzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının açılışı nedeniyle 
Başbakanın yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/117) 

38.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KÖKTÜRK'ün, yurt dışından finanse edilen depreme yö
nelik projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/118) 

39.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, yapılan dersliklere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/120) 

40.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara'da şehir içinde kurulan baz istasyonlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/121) 

41.- Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLÜ'nün, Antalya'daki atık su deşarjına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/122) 

42.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın, Ergene Nehri ve havzasındaki kirlenmeye karşı alı
nan önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/127) 

43.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'daki mobil santrallerin çevreye etkisine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/129) 

44.- Kırklareli Milletvekili Turgut DİBEK'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Longoz or
manlarını etkileyecek su projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/131) 

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Babasultan Barajının tamamlanmasına ilişkin Çev
re ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/132) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nilüfer Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/133) 

47.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Boğazköy Barajının tamamlanmasına ilişkin Çev
re ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/134) 

48.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, projelendirilen ve yapımına başlanan enerji sant
rallerine ve Afşin Elbistan termik santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/137) 

49.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'daki mobil santrallere ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/138) 
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50.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Nijerya uyruklu bir kişinin Beyoğlu Emniyet 
Müdürlüğünde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/140) 

51.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'daki kompleks spor tesislerinin bulunduğu alan
da yapılacağı iddia edilen imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/141) 

52.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'daki asayiş olaylarına ve kamera sistemi 
kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/142) 

53.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, ASKİ'de görevden alman bürokratlara ve Kızılır
mak suyunun tahlillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) 

54.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Selçuklu Belediyesi Denetim Komisyonu Raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/144) 

55.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, mevsimlik işçilerin trafik güvenliğine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/145) 

56.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün, Polis Meslek Yüksek Okulu sınavları ile ilgili ba
zı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/146) 

57.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında usul
süzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/147) 

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gemlik-Orhangazi yolundaki bir kavşağın trafik 
güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/148) 

59.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü hakkındaki di
siplin soruşturmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/149) 

60.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'da özel tiyatrolara yapılan Devlet deste
ğine ve turizm teşviklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/151) 

61.- Giresun Milletvekili Murat ÖZKAN'ın, satışı yapılan Hazine taşınmazlarına ilişkin Mali
ye Bakanından yazılı soru önergesi (7/154) 

62.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'da kapanan işyerleri ve satılan kamu mal
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/156) 

63.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ'ün, emekli aylıklarına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/157) 

64.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun İline ayrılan bütçe ödeneğine ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/160) 

65.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun'da Onkoloji ve Kardiyoloji hastaneleri ku
rulup kurulmayacağına ve artan kanser vakalanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/204) 

66.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla-Ortaca'daki bir sağlık ocağının yapımına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/205) 

67.- Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'un, toplatma kararı olan bir ağrı kesici ilaca 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/206) 

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhangazi ilçesindeki uzman doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/207) 

- 3 2 0 -



TBMM B: 13 30.10 . 2007 

69.- Gaziantep Milletvekili Yaşar AGYÜZ'ün, seçim döneminde verilen yeşil kartlara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/208) 

70.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara şehir şebeke suyuna ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/209) 

71.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali SUSAM'ın, Ege Bölgesinde kuraklıktan etkilenen çiftçile
rin mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/212) 

72.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'm, Samsun'da deniz salyangozu avmdaki sınırlama
ya ve Doğrudan Gelir Desteği uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/213) 

73.- İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/214) 

74.- Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'in, il kontrol müdürlüklerindeki analiz sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/215) 

75.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT'in, kuraklığın ayçiçeği üreticilerine etkilerine ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/216) 

76.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT'in, TMO'nun dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğ
day satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/217) 

77.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ'ın, Devlet Demiryollarının Edirne-Halkalı hattında ya
pılan bakım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/218) 

78.- Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR'ın, Samsun garı ve limanına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/219) 

79.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ'in, Eskişehir Gar Geçişi Projesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/220) 

80.- Konya Milletvekili Atilla KART in, Konya'da yük taşımacılığıyla ilgili bazı sorunlara iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/221) 

81.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin kuracağı lojistik köylere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/222) 

82.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-İzmir demiryolu hattındaki lüks tren ihtiyacı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/223) 

83.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'da hava ulaşımında yaşanan sorunlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/224) 

84.- İstanbul Milletvekili Hasan MACİT'in, THY'nin Güney Afrika'ya bir gezi düzenleyeceği 
iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/226) 

85.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Yunanistan'ın Sakız Adasında bir manastırda düzen
lenen sergiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/228) 

1 

- 3 2 1 -



TBMM B:13 3 0 . 1 0 . 2007 0 : 1 

30 Ekim 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TUZUN (Bilecik), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

• 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşimini 

açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Üç dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin iki önerge vardır, okutuyorum: 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
L- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili iddiaların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelişen teknoloji ve kimyasallar bir takım sağlık ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmek

tedir. Cep telefonlarının kullanılabilmesi için gerekli olan kapsama alanı baz istasyonları ile sağlan
maktadır. Baz istasyonlan meskûn mahallerde GSM şirketlerinin kendileri için en uygun olan 
okullarda, sağlık kuruluşlarında, kamu binalarında, camilerde ve apartmanlarda kurulmaktadır. 

Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin pek çoğunda elektromanyetik alanların insan sağ
lığı üzerindeki etkisi bilimsel olarak araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalar henüz kesinlik kazan-
mamakla beraber ülkelerin pek çoğu çeşitli önlemler almışlardır. Örneğin, tüm Avrupa ülkeleri, 
Uluslararası lyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komitesi'nin hazırladığı kılavuzlara kesin bir 
şekilde uyma kararı almıştır. Kılavuzlardaki önlemler yeteri derecede koruma sağlamaktadır.. 

Ülkemizde ilk yıllarda gelişigüzel yerleştirilen baz istasyonlan halk arasında tedirginlik yarat
mış ve giderek tepkiler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Çevre Bakanlığı 11.5.2000 tarihinde elektromanyetik kirlilik konusunda bir genelge yayınla
mıştır. Bu genelgede baz istasyonlannın kamu binaları, okul, hastane, kışla, park, apartman gibi ya
pı ve alanlarda kurulmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu genelge ile baz istasyonlarının kurulma izni 
valiliklere verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı da 29.5.2000 tarihinde bir genelge yayınlayarak elektromanyetik dalgaların 
biyolojik etkileri olduğunun ortaya çıktığını bu konuda tedbir alınması gerektiği belirterek baz istas
yonları konusunda valiliklere yetki vermiştir. 
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Sağlık Bakanlığı'nın ardından SHÇEK Genel Müdürlüğü 7.8.2000 tarihinde sosyal hizmet ku
ruluşları binalarına veya yakın çevresine kurulan baz istasyonlarının söktürülmesini istemiştir. 

Bu üç kuruluşun ardından Ulaştırma Bakanlığı 4.9.2000 tarihinde Baz İstasyonlarının Kuruluş 
yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi hakkında bir yönetmelik yayınlamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı'nın GSM şirketlerinin lehine hükümler taşıyan bu yönetmeliğinin iptali için 
açılan iptal davasının sonucunda Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması karan vermiştir. Da
nıştay kararında, Ulaştırma Bakanlığı'nın tek yetkili olmadığı, Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlı
ğı'nın da katılımı ile ortaklaşa düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Danıştay karan sonrasında kurumlar arasındaki uyumsuzluk tekrar gündeme gelmiş ve 12.7.2001 
tarihinde devreye Telekominikasyon Kurumu girmiş ve "10MHZ-60GHZ Frekans Bazında Çalışan 
Sabit Telekominikasyon Cihazlarından Kaynaklanan, Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerle
rinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır. 

Bu yönetmelikle baz istasyonları ile ilgili tüm yetki ve sorumluluk Telekominikasyon Kuru
munda toplanmış ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı devre dışı kalmıştır. 

Bu belirsizlik ve karışıklık ortamında sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar baz istasyonları ile 
ilgili çok sayıda dava açmıştır. Sonuçlanan davalardaki farklı kararlar karışıklığı daha da artırmıştır. 

Baz istasyonlarından sonra cep telefonlarının SAR değerlerinden kaynaklanan sorunlar da tar
tışma gündemine girmiştir. 

Önümüzdeki günlerde 3G olarak adlandınlan üçüncü nesil mobil haberleşme sisteminin devre
ye girmesiyle baz istasyon sayısı daha da artacak ve halkın baz istasyonları ile ilgili taşıdığı endişe 
ve kaygı giderek artacaktır. 

Cep telefonlarının SAR değerlerinden kaynaklanan sorunlan irdelemek ve baz istasyonlanm ta
rafsız olarak incelemek, yetki anlaşmazlıklarım ortadan kaldıracak çözümler önermek, halkın endi
şe ve kaygılarını gidermek, konunun yasal düzeyde ele alınması için gerekli çalışmaları yapmak 
amacıyla Anayasa'nın 98 inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Tekin Bingöl 
2) Mehmet Ali Susam 
3) Kemal Demirel 
4) Mehmet Ali Özpolat 
5) Tayfur Süner 
6) İsa Gök 
7) Halil Ünlütepe 
8) Bülent Baratalı 
9) Abdulaziz Yazar 
10) Ramazan Kerim Özkan 
11) Mevlüt Coşkuner 
12) Erol Tınastepe 
13) Ali Rıza Öztürk 

(Ankara) 
(İzmir) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Mersin) 
(Afyonkarahisar) 

(İzmir) 
(Hatay) 
(Burdur) 
(İsparta) 
(Erzincan) 
(Mersin) 
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14) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

15)BihlunTamaylıgil (İstanbul) 
16) Çetin Soysal (İstanbul) 

17) Fuat Çay (Hatay) 

18) Hulusi Güvel (Adana) 
19) Ali Arslan (Muğla) 
20) Bilgin Paçarız (Edirne) 
21) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
22) Ensar Öğüt (Ardahan) 
23) Ali Kocal (Zonguldak) 
24) Nevin Gaye Erbatur (Adana) 
25) Vahap Seçer (Mersin) 

26) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
27) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 
28) Gürol Ergin (Muğla) 
29) Fevzi Topuz (Muğla) 
30) Ali Oksal (Mersin) 
31) Abdurrezzak Erten (İzmir) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.-Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektör, turizm sektörüdür. Bütün diğer sektörlere doğru
dan girdi sağlaması, istihdam olanaklarının fazla olması nedeniyle gelirin tabana yayılması imkânı
nı sağlayan turizm sektörü, ülkelerin en önemli gelir kaynağı durumuna gelmiştir. 

Dünya Turizm Örgütünün geleceğe yönelik araştırmalarına göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde 
en hızlı ve düzenli büyüyecek sektör, turizm sektörü olacaktır. 2010 yılında dünya turizm ekonomi
si hacminin 1 trilyon dolar; 2020 yılında 2 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin zen
gin turizm potansiyeli ve kaynaklan göz önünde bulundurulursa bu devasa büyümeye seyirci kalmak; 
Türkiye'nin bugününe ve gelecek kuşaklara haksızlık olacaktır. 

Ülkemiz turizm sektöründe geçerli, akılcı ve sağlam bir politikanın bugüne kadar oluşturula
maması; güvensiz, kararsız ve dengesiz bir turizm sektörünün, sorunlanyla büyümesine neden olmuş
tur. Özellikle 2005 yılı sonlarında başlayan duraklama sonrasında 2006 yılında gelen turist sayısında 
büyük kayıplar yaşanmış, sektör önemli ölçüde kan kaybetmiştir. Turizm sektöründe yaşanan bu dö
nemsel inişler; fiyat ve kalite kaybı, döviz girdisinde azalma ve ülkemizin en önemli soranlanndan 
biri olan işsizliğin artması gibi ekonomiyi doğrudan etkileyen uzun vadede telafisi mümkün olma
yan zararlar doğurmaktadır. 
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Ülkemize gelen yabancı turistlerin niteliklerine bakıldığında Rusya ve çevre ülkelerden gelen tu
rist sayısı %40 artış gösterdiği hâlde Avrupa ve diğer batılı ülkelerden gelen turist sayısı 2006 yılı
na göre % l'lik artış göstermiştir. 2005-2007 yılları arasında Avrupa pazarında % 15'lik kayıp dikkat 
çekmektedir. Türkiye'ye gelen Avrupalı turist sayısındaki azalmanın nedenleri araştırılmalı ve Avru
pa pazarı yeniden kazanılmalıdır. 

Turizm sektöründe en önemli unsurlardan biri olan konaklama konusunda dahi henüz bir yasal 
düzenleme olmayışı en önemli sorunlardan biridir. Sektörde çalışan kalifiye personelin korunması
na ve yetiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, nitelikli ve kaliteli bir eğitimle sektöre yeni 
insanların kazandırılması gerekmektedir. Turizm sektöründe sürdürülebilir ve uygulanabilir yöne
tim, ülkemizin turizm potansiyelinin ve zenginliklerinin değerinin bilinciyle yaşama geçirilecek po
litikalar, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin en üst seviyeye çıkarılmasında ve istikrarın 
sağlanmasında etkili olacaktır. 

Ülkemizin Akdeniz'deki özel ve önemli konumu nedeniyle yat turizmi açısından büyük bir po
tansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Maalesef Türkiye, en çok gelir getiren turizm türlerinden olan 
yat turizminde var olan potansiyelinin % 10'unu dahi kullanamamaktadır. Yugoslavya'da 35 bin, Yu
nanistan'da 65 bin, İspanya ve Fransa'da 110 bin marina bulunurken Türkiye'de bu rakam 5 bin 
500'dür. Yat turizminin geliştirilmesi ve ülke turizm gelirlerinin artırılması amacıyla marina ağının 
genişletilmesi bir zorunluluktur. Ancak bürokratik engeller, var olan yönetmeliğin yetersizliği ve uy
gulama noktasındaki sorunlar ve yat turizmi mastır planının henüz hazırlanmamış olması; doğa ve 
kültürün en ideal buluşma noktası olan Türkiye'nin bu alanda gelişen Akdeniz turizminin gerisinde 
kalmasına neden olmaktadır. 

Yat turizmi dışında: arkeoloji, kültür, kongre ve fuar, botanik, dağcılık, av, gençlik, golf, gurme, 
inanç, hava sporları, ipek yolu turizmi, kış, mağara, sağlık, yayla, sualtı gibi hemen hemen hiçbir ül
kenin tümüne sahip olamadığı zengin turizm kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ge
rekmektedir. 

Ülkemizde turizm, özellikle kıyılarımızda altyapı yatırımlarının yetersiz olduğu, arıtma tesisle
rinin ve katı atık depolama tesislerinin azlığı nedeniyle turizm bölgelerimizin giderek kirlendiği, rant 
baskısına kültürel mirasımızı kurban ettiğimiz bir sektör haline gelmektedir. 

Turizm yoluyla ekonomik büyümenin, istihdamın artırılması, sektörde çalışanlarımıza ve yatı
rım yapan insanlarımıza"gerekli eğitim ve teşviklerin sağlanarak, güleryüzlü, kaliteli hizmetin veril
mesi, doğru tanıtım stratejilerinin geliştirilerek ülkemize gelen turist sayısının artırılması, zengin 
kültür miraslarımızın korunması, alternatif turizmin geliştirilerek turizmin on iki aya yayılması için 
gereken çalışmaların derhâl yapılması gerekmektedir. Turizm emekçilerimiz sezon bittiğinde işsiz, 
milyon dolarlık tesisler ise boş kalmaktadır. Bu noktada koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Dünya turizm potansiyeli bakımından ayrıcalıklı bir yere sahip olan ülkemizdeki turizm sektö
rünün sorunlarının ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi îçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

1-AliArslan (Muğla) 
2- Ensar Öğüt (Ardahan) 
3- Bilgin Paçarız (Edirne) 
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4- Gürol Ergin 

5- Mevlüt Coşkuner 
6- Enis Tütüncü 
7- Muharrem İnce 

8- Tekin Bingöl 
9- Halil Ünlütepe 

10-Şevket Köse 
11- Kemal Demirel 

12- Ramazan Kerim Özkan 
13-Tayfur Süner 
14- İsa Gök 
15-Bülent Baratalı 
16- Erol Tınastepe 
17- Abdulaziz Yazar 
18-AliRızaÖztürk 

19- Çetin Soysal 
20- Bihlun Tamaylıgil 

21-Fuat Çay 
22-Turgut Dibek 
23- Ali İhsan Köktürk 
24- Ali Kocal 
25- Nevin Gaye Erbatur 
26- Vahap Seçer 
27- Durdu Özbolat 
28- Nesrin Baytok 
29- Fehmi Murat Sönmez 
30- Fevzi Topuz 
31-Ali Oksal 
32- Necla Arat 
33- Abdurrezzak Erten 
34- Mehmet Ali Susam 

(Muğla) 
(İsparta) 
(Tekirdağ) 

(Yalova) 

(Ankara) 
(Afyonkarahisar) 

(Adıyaman) 
(Bursa) 

(Burdur) 
(Antalya) 
(Mersin) 
(İzmir) 
(Erzincan) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

(Hatay) 
(Kırklareli) 
(Zonguldak) 
(Zonguldak) 
(Adana) 
(Mersin) 

(Kahramanmaraş) 
(Ankara) 
(Eskişehir) 
(Muğla) 
(Mersin) 

(İstanbul) 
(İzmir) 

(İzmir) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

- 3 2 6 -



TBMM B:13 3 0 . 1 0 . 2007 0 : 1 

Genel Kurulun 9 Ekim 2007 tarihli 5'inci Birleşiminde alman karar gereğince, bu kısımda yer 
alan Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 milletvekilinin, Ankara'da yaşanan içme ve kullanma 
suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinde gözetme ve düzeltici önlemler alma ve il
gili bakanlıklar arasında işbirliği sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevle
rinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 
257'nci maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Anayasa'nm 
100'üncü ve Îç Tüzük'ün 107'nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

V.- MECLİS SORUŞTURMASI 
A) ÖN GÖRÜŞMELER 
1.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 milletvekilinin, Ankara'da yaşanan içme ve kullanma 

suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinde gözetme ve düzeltici önlemler alma ve ilgi
li bakanlıklar arasında iş birliği sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevle
rinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

BAŞKAN - Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma açıl
ması istenmiş bulunan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri onar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 2/10/2007 tarihli 2'nci Birleşiminde okunmuş ve 

bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Önerge sahibi Yılmaz Ateş, Ankara. Şahıslan adına, Mustafa Cihan Paçacı, Ankara; Nesrin 

Baytok, Ankara; Mustafa Öztürk Hatay milletvekilleri. 
İlk olarak, önerge sahipleri adına Sayın Yılmaz Ateş. 

Sayın Ateş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın hatiplerin konuşma sürelerine itina göstermelerini istirham ediyorum. 
Sayın Ateş, süreniz on dakika. 
Buyurun. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni dönemin Parlamentomu

za hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Başkan olmak üzere diğer Divan üyelerimize de başarı
lar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'mızın su sorunu, aslında Türkiye'nin yönetim so
runudur. Ankara'nın su sorunu Türkiye'nin yönetimsel tablosunun çok tipik bir örneğidir. Bu sorun
da da ihmal vardır, suistimal vardır, kusur vardır, plansızlık vardır, plana uymamak vardır ve en 
önemlisi de oturulduğu koltukta bunların seyredilmesi vardır. 

Sayın milletvekilleri, Ankara Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanır. Ankara'nın, yazın ortasın
da musluklarından su akmaz, ama caddeleri sel altında kalır. Ankaralılar musluklarından su bula
maz, ama, maalesef Ankara'yı sel basar. "Bu neden böyledir?" dendiğinde de burada da ihmalkârın 
bilime verilmeyen önem olduğunu görüyoruz. 
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1969 yılında Devlet Su İşleri, Ankara'nın master su planını yapmış, altmış yıllık bir program
lama yapmış ve bunun için de üç seçenek içerisinde Gerede Işıklı Baraj ı'nın yapımını gündemine al
mış ve 1984 yılında yeniden revize ederek ve kaynağını bulmuş, kredisini bulmuş, planını yapmış, 
projesini yapmış, fizibilitesini yapmış, Japonya'dan -dünyanın en düşük kredi olanakları sayılabile
cek- yıllık yüzde 1,5 faizli 250 milyon dolar kredi de bulmuş. Ancak Devlet Su İşleri ile Büyükşe-
hir Belediyesi ihaleyi hangi kurumun yapacağı konusunda anlaşamadıkları için, sayın milletvekilleri, 
bu ihale yapılamamış, bu çok uygun koşullarla belirlenen kredi de maalesef kullamlamadan iade 
edilmiştir. 

Şimdi, bu, en olmaması gereken tercih edilmiştir, çünkü Kızılırmak'tan getirilen su kullanıla
mamaktadır. Çünkü tercih edilen suyun, projenin fizibilitesi yoktur ve bu nedenle de "Efendim, bu 
Ankara'nın suyu içilmez." dendiği zaman da şu andaki Belediye Başkanı aynen şunu söylemiştir: 
"Buradan gelecek suyun içilmez olduğuna yönelik muhalif bir siyasi parti ve bazı sivil toplum örgüt
leri yayın yapıyor. Yani bu kadar menfi propaganda hiçbir yerde yok. Siz olsaydınız ne yapardınız? 
Biz ne yapabiliriz, ne yapalım?" Aynı zamanda bir bilim adamı olan Sağlık Bakanı Sayın Recep Ak-
dağ da "Büyükşehir Belediyesi ile politik çatışma veya polemik hâline getirmek isteyenler yanlış ya
pıyor. Birileri önüne gelen yerden su alıp tahlil yaptırırsa, bu işlerin içinden çıkılmaz." diyor. Gerekli 
incelemeleri yaptığını ve suyun da içilebilir olduğunu söylüyor. 

Şimdi değerli arkadaşlar, bu arada da tabii Ankara'da sular kesiliyor, ama, sonradan akıtılıyor. 
Ankara'nın haftalık su tüketimi yüzde 2 dolayındadır. Tam iki aydır -hep görüyoruz- Ankara'daki su 
doluluk oranı yüzde 1 'de kalmış. 

Tabii, Belediye Başkanı sıkışınca dönemin Devlet Su İşleri Genel Müdürünü suçluyor. Döne
min Devlet Su İşleri Genel Müdürü de ne yapsın, bir bilim adamı, elinde yaptırdığı bir araştırma var, 
"Bu su içilmez." diyenler hep muhalif olarak belirlendiği için, öyle zannediyorum ki Sayın Genel Mü
dür de 2005 yılının Aralık ayında yaptırdığı raporu çıkarıp da kamuoyuna sunmuyor; Devlet Su İş
lerinin herhalde kasasında saklı. Bakın, bu raporun altında da Sayın Eroğlu'nun imzası var, yani isim 
benzerliği yok, şu andaki Çevre Bakanı Sayın Eroğlu'nun imzası. 199'uncu sayfasında, Kesikköprü 
ve Kızılırmak suyunu kastederek diyor ki: "...baraj göllerinin bakteriyolojik açıdan kıta içi II. sınıf 
su kalitesinde olduğu ve içme suyu olarak kullanılamayacağı belirlenmiştir." İşte, rapor burada. Yi
ne aynı raporun 212 ve 213'üncü sayfalarında da hangi açılardan bu incelemenin yapıldığını, yani bel
li bir yerden değil, neredeyse tüm yatak boyunca yapıldığını Sayın Eroğlu ortaya koymuş raporunda. 
Şimdi soruyorum: Bunu, muhalefet, muhalefet olsun diye mi yapıyor, yoksa, bir bilim adamının ba
şında bulunduğu bir kurum mu yapıyor? Bu kurumda bu araştırmayı yapan değerli bilim adamı da 
şu anda bakan, bakan sıralarında oturuyor. 

Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bu suçlamalar, yalnız, bu olmaz diyen... Ankara İl İdare Kurulu 
da aynı karara varmış, o da "Kullanılamaz." diyor. Şimdi, ihale konusunda da değerli arkadaşlar, yal
nız kirli olan sadece Ankara'ya getirilmek istenen su değil, kirli olan, ihalenin kendisidir de. Bakın, 
bu "Acaba, ihalede bir usulsüzlük mü var?" konusunda Belediye Başkanı suçlanınca, Hürriyet yaza
rı Fatih Çekirge de Belediye Başkanıyla görüşüyor, bu görüşmesini 13/8/2007 tarihli Hürriyet gaze
tesinde aynen şöyle yazıyor ve diyor ki: Belediye Başkanı defalarca uyarmasına, yazılar yazmasına 
rağmen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilgi göstermediğini söylüyor ve çok ciddi de
tayı aktarıyor: "Barajı DSİ yapmak istedi ama daha ihale olmadan bazı firmalar bize gelip kefil olma
mızı istediler. Biz de daha ihale olmadı, sizin alacağınız nereden belli diye sorduk. Onu bize bırakın 
dediler. Bu sözler önemli. Belli ki o dönem yapılacak 'su ihalesi'nde 'klor' eksiği varmış." diyor. 
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Şimdi değerli arkadaşlar, ortada çok ciddi bir iddia var. Bunu söyleyen Belediye Başkanı, mu

hatap olan bir milletvekili ve şu anda bakan. Hiçbir şey olmamış gibi, biz, dönüp bunu seyredebilir 
miyiz? Sayın İçişleri Bakanı susuyor, Sayın Enerji Bakanı susuyor. Belediye Meclis üyesi arkadaş
larımız bu konuyu Belediye Meclisinde soruyorlar, terör estiriliyor. Basma demeç veriyorlar, Bele
diye Meclisinde yasaya aykırı kınama cezası çıkarılıyor. 

Sayın milletvekilleri, bir milletvekili olarak biz soruyoruz, gazeteciler soruyor, Belediye Başka
nı ağız dolusu küfürler ediyor, hakaret ediyor. Hepsinin belgesi burada, hepsini getirdim. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu durumda nedir sorun olan? Sorun olan, bir yönetim zafiyeti var; so
run olan, bu sular neden kesildi, neden akıtıldı? Bu sular kesilirken, daha kazma vurulmadan, Anka
ra'da çok ciddi bir su filosunun, tanker filosunun oluştuğunu gördük. "Şimdi, Ankara'da su kıtlığı 
yok" diyor Sayın Eroğlu, aynen katılıyorum kendisine; Ankara'da kıt olan, akıl kıtlığıdır. Böylesine 
bilimsel verileri elinizin tersiyle atarak, ihaleleri, bu ihaleleri İhale Kanunu'nun dışına çıkararak, An
karalıların suyu üzerinde bir istismar yaparak, değerli arkadaşlar, kimse bir yere varamaz. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bunun Sayın Başbakanla ilgisi: Bir Başbakan, bu kadar kargaşa 
varken, bu kadar kimin eli kimin cebinde olmadığı bir ortamda "Bana ne?" deyip de bir kenara çe
kilebilir mi? Şimdi, Sayın Başbakanın sözleri de çok ilginç, diyor ki: "Yani ne yapsın Belediye Baş
kanı? Küresel ısınma oldu, sular çekildi, böyle oldu. Bu muhalefet de zaten AKP İktidarını da 
yıpratmak için böyle diyor." 

Değerli arkadaşlar, bir gazetemiz manşet atmış, diyor ki: "Gökçek fiyaskosu." Sevgili millet
vekilleri, bu, Gökçek fiyaskosu değil; bu, Adalet ve Kalkınma Partisinin fıyaskosudur; bu, iktidarın 
fiyaskosudur. Bu gazetenin manşeti eksik atılmış. 

Şimdi, bunlar olacak, Devlet Su İşleri bu bilimsel raporları yayınlayacak ama raflarında kapa
lı tutacak, ondan sonra da "Efendim, muhalefet bu, iş olsun beri gelsin diye bir Meclis soruşturması 
istiyor." şeklinde demeçler verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde sorularımıza cevap alamı
yoruz. Dilerim Sayın Başbakan -çünkü bu konuda sadece Sayın Başbakanın konuşma olanağı var-
sanınm Sayın Başbakan bu bulamadığımız soruların cevabını, gelir, burada verir. 

Sizin de vicdanınızla hareket edeceğinize inanıyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
İkinci konuşmacı, Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı. 
Sayın Paçacı, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan hakkında Meclis soruşturmasına ilişkin önerge üzerine söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dün cumhuriyetimizin 84'üncü yılını büyük bir coşku ile idrak ettik. Bu 
coşkuyu oluşturan milletimiz, ilelebet, cumhuriyete ve onun değerlerine sarsılmaz bir kararlılıkla sa
hip çıkmıştır. Bu vesileyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 

Dünyada su kaynaklannm sadece yüzde 2,5'u tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu miktarın ise yal
nızca binde 3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Başka bir ifadeyle, dünyanın tüm suyunu 5 lit
relik bir şişeye koyabilseydik, içme ve kullanma suyu toplamı bunun içinde sadece bir kaşık olabilirdi. 
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Doğal hayatın ve insan yaşamının devamı için bu denli öneme sahip su kaynaklarının korun
ması ve sürdürülebilir kullanımı büyük önem taşımaktadır. Nüfusun hızla artmasına karşın aynı ka
lan su kaynakları nedeniyle su açığı her geçen gün hızla artmaktadır. Su kaynaklan ile nüfus arasında 
gelişen bu dengesiz artışın yanında kirlenme, yer altı suyunun aşırı kullanımı ve hidrolojik kurak
lıklar, tarım ve özellikle sanayide kullanılan su miktarının giderek artması ve diğer olumsuz faktör
ler, suyun dünya için en az petrol kadar stratejik öneme sahip bir madde olmasına neden olmaktadır. 

Dünyada petrol ve doğal enerji kaynakları üzerinde asırlardır süren mücadele, artık, su kaynak
ları üzerinde de başlamış bulunmaktadır. Bulunduğumuz coğrafya enerji ve su kaynakları açısından 
dünyanın en stratejik bölgesidir. Nitekim Avrupa Birliğinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar 
birçok ülke bu bölgeyi kontrol etmek ve bölgeye hâkim olma mücadelesi vermektedir. Büyük Orta
doğu Projesi'nin de, Irak'ın işgalinin de, Türkiye'yi etnik temelde bölme ve parçalama planlarının ar
kasında da enerji kaynaklan ve su mücadelesi yatmaktadır. Nitekim, Avrupa Birliği Komisyonu 
yayımladığı birçok raporunda, Fırat ve Dicle Nehirleri'nin uluslararası bir yönetim tarafından kontrol 
edilmesi ve işletilmesini önererek, Türkiye'ye karşı bu konudaki hasmane niyetlerini açığa vurmuştur. 

Milletlerarası mücadeleyi gerektirecek kadar önemli olan su kaynaklarımıza acaba yeterince 
önem veriyor muyuz? Bu sorunun cevabı, maalesef, olumsuzdur. 

Su kullanımı açısından gerekli bilince sahip olmamamız ve Ankara'da olduğu gibi, basiretsiz ve 
beceriksiz yerel yöneticiler sayesinde Türkiye, yeterli su kaynaklanna rağmen susuz kalabilmektedir. 

Bir kısım yetkililer, susuzluğun sebebini küresel ısınmaya ve kuraklığa bağlamaktadır. Kaldı ki 
bu yıl karşılaştığımız sorun, bir kuraklık değil, bilimsel anlamda bir yağış noksanlığıdır. Başka bir 
ifadeyle, yağışlann belirli bir dönem için mevsim normallerinin altına düşmüş olmasıdır. Esas sorun, 
küresel ısınma değil, görevini yapmayan, basiretsiz ve beceriksiz Büyükşehir Belediye Başkanıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde su kaynaklannm yönetimi Devlet Su İşleri tarafından yapıl
maktadır. 1053 sayılı Yasa uyannca kentlerin içme suyu temini için projelendirmeyi ve bir kısım ya
tırımı Devlet Su İşleri gerçekleştirmekte, ancak maliyeti ise yerel yönetimler tarafından 
karşılanmaktadır. Maalesef, bu Yasa, su kaynaklannm planlanması, yönetimi ve finansmanı konu
sunda yetki karmaşasına sebep olmaktadır. Bunun en bariz örneği de Ankara'da yaşanmıştır. Gere
de Projesi'ni Devlet Su İşleri planlamış, ancak finansmanı belediye üstlenmediği için, bu proje hayata 
geçirilememiştir. Tabiri caiz ise davul DSİ'nin, tokmak belediyenin elinde kalmış ve olan Ankara 
halkına olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Melih Gökçek, Gerede'den su temini projesinin pahalı olduğunu ve ken
disimin yap-işlet-devret metoduyla yaptıracağını, öncelikli projesinin su temini değil metro inşaatı ol
duğunu, bu sebeple su temin projesinin finansmanına katılamayacağını bir yazıyla belirtmiştir. Peki, 
Melih Gökçek, bugünlerde hayata geçirilmeye çalışılan ve Gerede Projesi'nden daha maliyetli olan 
Kızılırmak Projesi'ni yap-işlet-devret modeliyle mi yapmaktadır? Yoksa, suyla ilgili acele ihale yap
ma yetkisi alarak birilerine su üzerinden rant mı sağlamaktadır? 

Daha önce, Sayın Başkanın öncelikli dediği metro ve Ankaray Projeleri de tam bir fiyaskoya dö
nüşmüştür. Keçiören'de, dört buçuk yıldır metro inşaatı nedeniyle caddeler trafiğe kapatılmış, esnaf 
perişan olmuştur. Sincan metro çalışması da sekiz yıldır devam etmektedir. Çayyolu metrosunun ise 
seçimlerden hemen sonra trafiğe açılacağı açıklanmış, bir seçim dönemi daha gelmesine rağmen 
hâlen açılamamıştır. Ankara âdeta bir proje çöplüğüne dönüşmüştür. Enerji Bakanlığının önünde ya
pılan "Gökkuşağı" adı verilen ucube yapıya trilyonlarca para harcanmıştır. Bu yapılaşma, son dere
ce gereksiz, hiçbir hizmet vermediği gibi yayaların ve sürücülerin can güvenliğini tehdit eder bir 
konuma ulaşmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer bir Belediye Başkanı Türkiye'nin aynası olan Anka
ra'nın, Başkent'in Belediye Başkanı "Ankara'nın su problemi yoktur, su önceliği yoktur." diyebili-
yorsa ve Ankara'yı da susuzluğa mahkûm edebiliyorsa irdelenmesi gereken şey, bu sakat anlayıştır 
ve bu anlayışın arkasındaki sebeplerdir. Acaba "Ankara kısa vadede susuz kalacak." uyanları ile o 
tarihlerde çözüm için getirilen projelerde ihaleyi Ankara Belediyesi yapsaydı ve yakın çevresine iha
le edebilseydi, Sayın Gökçek, yine "Ankara'nın su problemi yoktur." der miydi? Ankara, maalesef 
bilgisiz, basiretsiz ve çıkar ilişkileriyle örülmüş bir anlayış ile yönetilmektedir. Yazık Ankara'ya, ya
zık Ankara halkına! 

Hatırlarsanız -ki, hatırlamamanız mümkün değil- 22 Temmuz seçimleri sonrası Ankara'da su ke
sintileri başladı ve beraberinde de yaygın hastalıklar baş gösterdi. Daha sonra, basından öğrendiği
miz kadarıyla, Sayın Başbakanın talimatıyla su kesintisine son verildi; hata yapıldığı itiraf edildi ve 
vanalar açıldı. Sonra ne mi oldu? Neler olduğunu size birkaç gazetenin manşetinden okuyayım: 

Akşam gazetesi: "Kestikleri su sokağa aktı." Sabah Gazetesi: "Evler ve İş Yerleri Balçıklarla 
Kaplandı." Birgün gazetesi: "Ankara'nın Suyu, Gökçek'in Çamuru." 

Evet, borular patladı, susuzluk çeken Ankara'yı su bastı. Ankara, ilk defa, Melih Gökçek saye
sinde doğal olmayan bir sel felaketiyle baş başa kalmış oldu ve özellikle GİMAT esnafının bir ömür 
boyu çalışıp biriktirdiği emeği ve serveti bir gecede sular altında kalarak kayboldu; esnaf perişan, An
kara halkı perişan oldu. Bu mudur belediyecilik? Maalesef, Ankara'da belediyeciliğin esas görevi sa
daka kültürünü geliştirmeye dönüşmüştür. Vatandaşa, iş yerine bir torba yiyecek vererek onuruyla 
oynanmakta ve onun oyu onuru karşılığında satın alınmaya çalışılmaktadır. Bu yönetim anlayışı, tek 
kelimeyle gayriahlakidir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 22 Temmuz seçimleri öncesi, kendi asli görevini yap
mak yerine, yani Ankara halkının problemlerini çözmek yerine, televizyon televizyon dolaşarak Mil
liyetçi Hareket Partisi aleyhinde propaganda yapmayı tercih etmiştir. Ankara Belediyesinin maddi 
imkânlarını, bütün şehirlerde billboard kiralayarak kirli siyaseti için kullanmıştır. Bulunduğu ma
kam ve imkânlarını siyasete alet eden Sayın Gökçek şunu bilsin ki: "Milliyetçi hareket" ülke yöne
timi için milletten yetki aldığı gün, görev yaptığı dönemler didik didik incelenecek ve yaptığı 
yanlışlıkların hesabı tek tek sorularak, yargı önüne çıkartılacaktır. (MHP sıralarından alkışlar) Kim
senin yaptığı yanma kâr bırakılmayacaktır. 

Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan, belediye imkânlarını kirli siyasete alet ederek görevini kötü
ye kullanan Ankara Belediye Başkanı hakkında herhangi bir işlem yapılmamasının sorumlusu, ya
salarımıza göre Sayın Başbakandır. 

Bu nedenle bu önergeye kabul oyu verilmesi gerektiğini belirtiyor, yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Üçüncü konuşmacı, Ankara Milletvekili Sayın Nesrin Baytok. 

Sayın Baytok buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

NESRİN BAYTOK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 84'ün
cü yıl dönümünü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. PKK terörünün gölgesinde, 8 askerimi
zin kaçırılmış olduğu bu ortamda içimiz burularak bir 29 Ekim yaşıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Ankara'nın su sorunu nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkın
da Meclis soruşturması açılması için verilen soruşturma önergesi üzerinde konuşmak üzere söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, Ankara ağır bir susuzluk problemiyle karşı karşıya. Aslında Ankara'nın 
problemleri sadece susuzluktan ibaret değil ama biz, bugün, işin susuzluk boyutunu konuşacağız. 
Bugün yaşanan susuzluk problemi küresel ısınma ve kuraklıkla açıklanamaz. Ankara'nın periyodik 
kuraklık dönemleri olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle barajlar yapılmıştır. Yağışlı mevsimler
de depolanan sular kurak mevsimlerde kullanılır. Bugüne kadar da Ankara'nın su ihtiyacı bu baraj
lardan sağlanmaktadır; yani Çamlıdere, Kurtboğazı, Çubuk II, Bayındır, Eğrekkaya ve Akyar Barajları. 

Ankara'nın bütün içme suyu sistemi barajlara dayalı olarak yapılmıştır. Bu nedenle uzun vade
li hazırlıklara gerek vardır. Tüm su projelerinin gerçekleşmesi harita, su akım gözlemleri, jeolojik 
etütler, muhtemel yer altı su kaçakları, inşaat elverişliliğinin araştırılması gibi ayrıntılı planlama ça
lışmalarına bağlıdır. En basit proje için dahi on yıllık gözlem gereklidir, proje ve inşaat dönemleriy
le birlikte bu süre, on beş- yirmi yılı bulur. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir çalışmayla Ankara'nın elli yılı planlanmıştı. 1968 yılında ha
zırlanan bir master planla barajlar sırayla yapılıyordu. 1978'de Kurtboğazı, 1985'te Çamlıdere, 
1992'de Eğrekkaya, 2000'de de Akyar Barajları devreye girdi. Bundan sonra planlanan ise Gerede 
suyunu Ankara'ya getirebilecek Işıklı sistemleriydi. Üç etapta devreye alınacaktı. Daha sonra yapı
lan plan revizyonuyla Gerede suyunun uzun tüneller açılarak kente gelmesi yerine pompaj siste
miyle getirilmesi daha uygun bulundu. Bu çerçevede, Devlet Su İşleri hazırlıklarını yaptı ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel Müdürlüğüyle çalışmaları yürüttü. Çok düşük faizli, yir
mi beş yıl geri ödemeli Japon kredisi sağlanarak hazırlıklar tamamlandı. İş ihale aşamasındaydı. Tam 
bu noktada belediye vazgeçti. Hangi sebepten olduğu hâlâ bilinemeyen bir şekilde Melih Gökçek 
projeyi durdurdu. Devlet Su İşlerine bildirdiği 9 Mart 2004 tarihli yazıda özetle şöyle diyor: "Hazi
ne garantili borçlarımızın artırılmaması için su temini projelerini yap-işlet-devret modeliyle yapma
yı düşünüyoruz. Metro, belediyemizin öncelikli projesidir. Gerede Işıklı Projesi'ni Devlet Su İşleri 
yapsın." Böylece, ASKİ, su ve baraj işleri yerine, yol, köprülü kavşak, alt-üst geçit gibi işlere yöne
liyor, su işi dışında her türlü işi yapıyor. Bu konuda Başbakana verdiğim soru önergesinde ASKİ'-
nin bu durumunu sormuştum. Başbakan adına cevap İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan geldi. 
ASKİ'nin, altyapıyı yaptıktan sonra, tekrar kazma işlerine gerek kalmaması için, yol ve benzeri iş
leri de yaptığını söylüyor Bakan Atalay. Ankara'da yaşayanlar çok iyi bilirler ki bir yol, üç kere bo
zulup yapılmadan devreye alınmaz. Ayda bir yapboz uygulanır ve iş, mehter takımı gibi, iki ileri bir 
geri mantığıyla yürütülür. Eskişehir yolundaki 3 kez sil baştan çalışma, buna tipik bir örnektir. 

Evet, Gerede Projesi böylece yatırılırken, Ankara da susuzluk problemi yaşamaya başladı. Bü
yükşehir Belediye Başkanı, bu durum karşısında, hiç hazırlıksız bir şekilde, Kızılırmak'tan su getir
meye yöneldi. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirttim, su projeleri on yıl, yirmi yıl süren hazırlıklarla haya
ta geçirilir. Yoksa, işin akıbeti hızlı tren gibi olur. Hadi hızlı git demekle, tren hızlı gitmez. Yakın geç
mişteki örnekte olduğu gibi, çok ciddi kazalar olur. Burada da tipik AKP zihniyetinin bir örneğini 
görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı suya "Hızlı gel." talimatı veriyor. Oysa Kızılırmak suyu, 
Ankara için çok önce değerlendirilmiş ve devreye alınması sonraya bırakılmış bir su. Suyun niteli
ği, içinde banndırdığı kirlilikle birlikte, kokulu ve çok sert bir su olması, çok ciddi antma sistemine 
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gereksinim duyması gibi sebeplerle öncelik taşımayan bir sü; teknolojinin ilerleyip arıtmayla kulla
nılabilir hâle getirilmesi sonucu, Ankara'nın ihtiyacını görmesi planlanabilecek bir su; böyle, apar to
par, hızlı tren mantığıyla çalışılması söz konusu olmayacak bir su. 

Ayrıca, suyun Kızılırmak'tan getirilmesi, ciddi bir pompa giderini de beraberinde getiriyor. O 
nedenle, su getirileceği zaman hattın bir bölümüne tünel açılarak suyun getirilmesi uygun görülmüş. 
Oysa, suyu apar topar getirebilmek için tünel açmaya da vakit yok; pompalanacak; pompa için de yi
ne yüksek kapasiteli pompalar kısa sürede bulunamayacağı için, daha çok pompa istasyonu yapmak 
zorunda. Şimdiki haliyle projede 5 pompa istasyonu ve 66 adet pompa bulunuyor. Gerede sistemin
de 2 pompa istasyonu ve 9 adet pompa olacaktı. Kızılırmak Projesi'nde suyu 680 metreden terfi et
tiriyorsunuz, Gerede sisteminde 280 metreden. O nedenle Kızılırmak'ta 66 pompa var, Gerede'de 9 
pompa var. 

Melih Gökçek, Gerede suyunun ihale aşamasından geri dönmesine gerekçe olarak pompalan 
gösteriyordu. Gökçek, yılda 30 milyon dolar elektrik maliyeti olacağını söylüyordu. Oysa pompa is
tasyonunun elektrik ihtiyacı sisteme yerleştirilecek bir hidroelektrik santralinden sağlanacaktı. Pom
palarla terfi ettirilen su düşüşe bırakıldığında kendi elektriğini üretecekti. 

Alternatif Kesikköprü Projesi'nin, yani Kızılırmak suyunu içeren projenin elektrik maliyeti Ge
rede sisteminin en az iki katıdır. Yani, Melih Gökçek pompadan kaçarken pompaya yakalanmış. 

Kızılırmak suyu için bir de arıtma problemi var. Gerede suyunda bu problem bulunmayacaktı, 
mevcut sistem yeterliydi. Kızılırmak suyu çok sert bir su. Kalsiyum klorür suyun sertliğini artırır, bo
rularda kireç tabakası oluşturur. Metal borularda klorür tepkimeye girerek suda çözünen metal tuz
ları oluşturur. Böylece, içme suyunun içinde metallerin artmasına neden olur. Yanı sıra bir de sülfat 
problemi var. İvedik Arıtma Tesislerindeki sular litrede 15-20 miligram sülfat içerirken, Kızılırma
k'ta 350 miligram civarındadır. İvedik Arıtma Tesisi konvansiyonel arıtma yapıyor, Kızılırmak su
yunu arıtması mümkün değil. Bu farklı bir arıtma sistemi gerektiriyor. Ters ozmoz denilen bir 
teknolojiyle arıtma yapılabilir. Ancak, bu arıtma tesisi de şu anda Ankara'da yok. Yani, özetle, açık
laması olmayan bir şekilde Ankara su problemi yaşıyor. 

Bu su konusuna yaz aylarında bir de su kesintileri ve patlayan su borularıyla farklı bir problem 
eklendi. Başarısız bir su kesintisinin ardından bu kesintiden vazgeçilmiştir. Neden? Neden su kesin
tisi uygulanmış, şimdi nasıl su verilebilmektedir? Madem su vardı neden kesinti programı uygulan
dı? Hiç gereği yokken ana su boruları patladı, o bölgedeki vatandaşların iş yerlerini su bastı. Boş ve 
uzun şebeke borularına su vermenin yöntemi vardır, vanalar yavaş yavaş ve kontrollü açılır. Buna 
"manevra" denilir. Vanalar aniden açılırsa borular patlar. Ankara'da da bu oldu. 

21'inci yüzyılda, Başkent'imizde bazı semtlere on üç gün su verilememiş, restoranlar yemek 
çıkarmakta zorlanmış, hastanelerinde ameliyatlar yapılamamıştır. Büyükelçiler rutin faaliyetlerini 
durdurmuş, vatandaşlar kent içindeki süs havuzlarından su alarak ihtiyaçlarını görmek zorunda bı
rakılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı, televizyonlara çıkarak tek ayağını bir leğene öteki ayağı
nı diğer leğene koyarak duş alırken nasıl su biriktirdiğini anlatmış, koskoca Başkent tüm dünyaya rezil 
olmuştur. 

Başbakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı, yağmur duasından medet ummak zorunda kalmış
lardır, o da fayda etmemiştir. 

Melih Gökçek, Devlet Su İşlerine, Gerede sisteminden vazgeçme sebebini metro yapmak ola
rak belirtmişti. Geldiğimiz noktada Ankara'da metro da yoktur su da yoktur. 
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Kızılırmak suyunun gerekli arıtmadan geçirilmeden Ankaralıya verilmesi, Başkent'te bir içme 
suyu problemini de beraberinde getirecektir. 

Neden Gerede sisteminden vazgeçildi? Neden bu kadar plansız projesiz davranıldı? Neden bu 
oranda bir ihmale göz yumuldu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Baytok, bir dakika ek süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

NESRİN BAYTOK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Başkent Ankara, becerik
siz, keyfî, ihmalkâr, plansız ve bilimsellikten uzak bir kötü Melih Gökçek yönetimiyle karşı karşı
yadır. Bu keyfî yönetime Başbakan da ilgisizdir, ihmal içindedir. Aynı ihmali teröre karşı da 
görüyoruz. Dışişleri Bakanı, kedisini bile vermeyeceğini söyleyen Talabani'nin ayağına kadar gidip, 
neden "birkaç PKK yöneticisini verin" diye ricacı oluyor? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, konuyla ne alakası var? 

NESRİN BAYTOK (Devamla) - Her yerde aynı duyarsızlık; Ankara'nın su sorununda da hız
lı tren işinde de ülkenin terör sorununda da. 

Değerli milletvekilleri, merkezî idare yerel idareler üzerinde de sorumluluk sahibidir. Başken
tin böyle bir su problemiyle karşı karşıya bırakılmasına göz yuman, görevini ihmal eden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Anayasa'nın 100 ve İç Tüzük'ün 107'nci maddeleri uyarınca Mec
lis soruşturması açılmasını yüce Meclisimizin takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Son konuşmacı Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk. 

Sayın Öztürk, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Öztürk, süreniz on dakika. 

MUSTAFA ÖZTÜRK (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Parti
li 74 milletvekilinin "Ankara su sorunu" iddiasıyla ilgili, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan hak
kında, Anayasa'nın 100'üncü ve İç Tüzük'ün 107'nci maddeleri uyannca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önerge hakkında, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu sebeple, yüce Mecli
simizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, bu soruşturma önergesinin amacının, Ankaralıların susuz kalması veya bu konuda 
yapıldığı iddia edilen ihmallerle ilgili değil, tamamen siyasi polemik yaratma amaçlı olduğunu be
lirtmek isterim. Amaç, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. 

Biraz sonra, genel olarak, su kaynakları ile ülkemiz ve Ankara'ya ilişkin bilimsel verileri detay
lı olarak sizlere sunacağım. Bununla birlikte, neredeyse kasım ayına girmek üzere olduğumuz hâlde, 
hâlâ Ankara'ya kayda değer bir yağış olmadığını da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla, Ankara'nın su 
ihtiyacıyla ilgili endişelerde haklı dayanaklar vardır. Elbette tedbirlerin içeriği ve zamanlaması tar
tışılabilir, ama bu tartışma öncelikle teknik düzeyde yapılmalı, nihai aşamada siyasi yaklaşımlar or
taya konmalıdır. 
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İnsanların en hayati ihtiyaçlarından olan su konusu, siyasetçilerin hesaplaşma aracı hâline geti
rilmemelidir. Hele böyle bir konuyu Sayın Başbakanımızı yıpratmak için kullanmaya çalışmanın iza
hı kabil bir tarafı hiç yoktur. Özellikle, 1994 yılında teslim aldığımız İstanbul'da, Sayın 
Başbakanımızın teslim aldığı İstanbul'da, özellikle suyun akmadığını, çöplerin toplanmadığını, ha
va kirliliğinin en yüksek değerde olduğunu unutmayalım. Bu yönetim SHP'li idareden alınmıştır. 
Akmayan su problemini, toplanmayan çöp sorununu, yaşanılmaz olan hava kirliliği sorununu çözen 
Sayın Başbakanımız hakkında böyle bir soruşturma önergesi verilmesi ayıptır, utanç vericidir. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şimdi, önce size su konusunda birtakım bilgiler vermek istiyorum; Tür
kiye'de de bunun değerlendirmesini yapmak istiyorum, Türkiye açısından da. 1940'lı yıllarda dün
yada toplam kullanılabilir su miktarı 1.000 kilometreküp iken, 1960'lı yıllarda bu rakam 2 katma, 
90'h yıllarda 4.130 kilometrekareye ulaşmıştır. Bugün, insanlık, yeryüzünde kullanılabilir tatlı suyun 
yüzde 50'sini kullanmaktadır. Son yüz yılda dünya nüfusu 3 kat artarken, su kaynaklarına olan talep 
7 kat artmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, dünya nüfusunun yüzde 40'ı su sıkıntısıyla karşı 
karşıyadır. Küresel iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus ve tarımsal sulamadaki artışlar nedeniyle 
önümüzdeki yirmi- yirmi beş yıl içinde dünyada su sıkıntısı yüzde 50'lere ulaşacaktır. 

Bugün, Çin, son elli yılın en kurak mevsimini yaşamaktadır; 18 milyon insan kuraklıktan etki
lenmiş ve ekonomik olarak 1,24 milyar dolara mal olmuştur. Yine, dünyanın en gelişmiş ülkelerin
den Amerika, Los Angeles bölgesinde günlerdir yaşanan kuraklıktan dolayı halktan, suyun verimli 
kullanılması istenmiş, aksi durumda suların kesileceği belirtilmiştir. Colorada'da keza, beş yıldan 
beri ciddi bir kuraklık olayı yaşanmaktadır. 

Türkiye'de ekonomik olarak kullanılabilir su 112 milyar metreküptür. Halen ülkemizde kulla
nılan toplam su miktarı ise 40,1 milyar metreküp olup bunun 30 milyar metreküpü tarımda, 6 milyar 
metreküpü şehirlerde ve 4 milyar metreküpü sanayide kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 82 mil
yar metreküp su da 2023 yılına kadar kullanıma hazır hâle getirilecektir. Bunu da özellikle belirtmek 
istiyorum ve bu işlemler yapıldığı zaman havzalar arası geçişler sağlanacak, kurak olan, yaşayan 
bölgeler arasında dengeli bir yapı oluşturulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2006 yılı başlarında, başta Başbakanlık Müsteşarı olmak 
üzere 4 bakanımız ve ilgili müsteşarlarımızın katılımıyla su yönetimi konusunda bir toplantı yapıl
mış ve ülkenin su sorunu değerlendirilmiş, bu konularda gerekli yasal çalışmaların ve uygulamaların 
yapılmasına karar verilmiştir. Havza bazında entegre su yönetimiyle ilgili mevzuat çalışmaları başla
mıştır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra su kanunuyla ilgili tasarı yüce Meclisimize sunulacaktır. 

Ankara, 2007 yılında son yüzyılın, altını çizerek söylüyorum -Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünden bu verileri alabilirsiniz- son yüzyılın en kurak yılını yaşamaktadır. 107 milyon met
reküp Ankara havzasına su düşmüştür, yaklaşık 300 milyon metreküp civarında düşen su... Maale
sef, 2006'nın sonbaharından 2007'nin sonbaharına kadar ciddi bir şekilde bu bölgede kuraklık 
yaşanmaktadır. 

Barajlarımız yeterli miktarda var. Barajlarımızın kapasitesine baktığımız zaman 1,5 milyar metre
küp olduğunu görüyoruz. Yani, önümüzdeki dönemlerde Kesikköprü Barajı'ndan su getirilmesinin ya
nında, Gerede su alma yapısından da suyun getirilmesi gerektiğinin özellikle üzerinde durmak istiyorum. 

- 3 3 5 -



TBMM B:13 30.10.2007 0 : 1 

Özellikle CHP'li arkadaşlar diyorlar ki: "Dünyada böyle bir sorun yaşanmıyor, böyle bir sıkın
tı yok." Bugün, başta Amerika olmak üzere, Çin ve Avustralya'da suyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşan
maktadır, su kesintileri olmaktadır ve hatta, bir örneği de size burada göstermek istiyorum. Avustralya 
Başbakanı halkına diyor ki: "Yağmur duasında bulunun lütfen.". Niye? Ciddi bir şekilde Avustral
ya'da su sıkıntısı yaşanmaktadır bundan dolayı. 

Gerede'yle ilgili konuya gelince: Gerede su teminiyle ilgili fizibilite çalışması 2002 yılında ya
pılmış, bu çalışma sonucu elde edilen maliyetlerin yüksek olduğunu, ASKİ, Devlet Su İşlerine bil
dirmiştir ve bunun üzerine, Gerede fizibilite çalışmasının tekrardan ASKİ tarafından yapılmasına 
karar verilmiştir. 2010 yılına kadar Gerede'den de inşallah, Ankara'ya su getirilecektir, bunu da özel
likle belirtmek istiyorum. 

Yine, 2006 yılından itibaren Ankara'da yaşanan ciddi kuraklıktan dolayı, Enerji Bakanı, Dev
let Su İşleri Genel Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasında teknik görüşmeler yapılmış ve 
bu toplantılarda, Ankara'nın içme suyu her yönüyle değerlendirilmiş, en son, Sayın Başbakanımız 
başkanlığında yapılan toplantı neticesinde aşağıda genel kararlar alınmıştır: 

Yer altı suyu temin edilecek; 40 bin metreküp yer altı suyu temin edilmiş. 
7 milyar metreküp hazır su, Kesikköprü'deki su Ankara'ya getirilecek; bununla ilgili çalışma

lar başlamış. Bu yıl sonunda bu proje yürürlüğe girecektir, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 
167 milyon metreküp su, bu yıl sonunda Ankara'ya getirilmeye başlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Ankara'da suyun niye kesildiğiyle ilgili konuya 
gelince -bunu da belirtmek istiyorum- genelde aktif hacme göre barajlarda hesaplamalar yapılır. O 
zaman, aktif hacme göre barajlarda olan su miktarı kırk günlüktü, ama ölü hacim de vardı burada. Bu
gün itibarıyla -şu andaki itibarıyla- Ankara'da barajlarımızda bulunan su miktarı 114 milyon metre
küptür, yani ölü hacimle beraber 114 milyon metreküp suyumuz vardır. 

Ankara suyunun, yani Kesikköprü suyunun kirli olduğunu da söyleyenler var. Kirliliğin ne ol
duğunu bilmeyen arkadaşlar bunu söylüyorlar. Ben bir çevre profesörü olarak böyle bir şeyin çok ya
nıltıcı ve anlamsız olduğunu söylüyorum. Size bir su gösteriyorum: Buradaki suyun sertliği fevkalade 
yüksektir. Buradaki suyun sülfat ve kalsiyum değerleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, bir dakika ek süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Devlet Su İşleri söylüyor ben söylemiyorum. Yani, beni yanlış an

lamayın. 
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) - O raporu eksik okumayın, tam okuyun. Yarım hoca gibi ek

sik okumayın lütfen. Raporu tam okuduğunuz zaman neticeyi görürsünüz. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, Genel Kurula hitap ediniz. Konuşmanızı tamamlayınız. 
MUSTAFA ÖZTÜRK (Devamla) - Arkadaşlar, bu suda fevkalade sertlik yüksek olduğu hâlde, 

mutlaka sertlik sınır değerlerinin altına da indirilecektir. 
Ben şunu anlıyorum: Diyorum ki, herhalde bu Meclis soruşturması önergesi, Sayın Başbakanım Re

cep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan, yılda 167 milyon metreküp su getirilmesi ça
lışmalannı, havza bazında entegre su yönetim sistemi çalışmalannı, gelecekte 82 milyar/yıl metreküp su 
kullanımını sağlayacağı için, sağlayacağını öğrenmek için, bu önergenin verildiğini tahmin ediyorum. 
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Bütün bu gerçekler, bu soruşturma önergesini veren CHP'li arkadaşın konudan ne kadar haber
siz olduğunu göstermesi açısından manidardır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce Sayın Yılmaz Ateş, konuşması sırasında, o gü

nün Devlet Su İşleri Genel Müdürü, bugün Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun bir ra
por hazırlattığını ve bu raporu kamuoyuna sunmadığını ifade etmişti. 

Bu gerekçeyle Sayın Bakan bir açıklama için söz talebinde bulunmuştur. 69'uncu maddeye gö
re kendisine söz vereceğim. 

Buyurun Saym Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakanım, üç dakika süre veriyorum. 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
/.- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, konuşma

sında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben, çok kısa olarak Ankara'nın içme suyu durumu hakkındaki gelişmeleri özetlemek istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Olmaz, sadece sizinle ilgili... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Benimle alakalı olana cevap 

vereceğim müsaade ederseniz. 
Ankara'da -az önce Mustafa Bey de belirtti- son yüzyılın en kurak yılını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu 

kurak dönem tabii hemen anlaşılmıyor, biliyorsunuz yağışlı dönemler ekim ayıyla nisan ayı arasında. 
Biz, gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak bendeniz gerekse Ankara Büyükşehir Beledi

ye Başkanı, ASKİ Genel Müdürlüğü, bütün bu ekipler toplanarak, takriben 41 kişilik bir ekiple 18 
Ocaktan itibaren büyük bir çalışma içine girdik "Acaba Ankara'yı bu sıkıntıdan nasıl kurtarabili
riz?" diye. Hakikaten bu çalışmalar neticesinde, ki her perşembe mutlaka toplantı yapılıyordu... 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Konuya gel Sayın Bakan! 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Cevap vereceğim, müsaade 

edin temelini anlatayım. 
Bu çalışmalar neticesinde, değerli milletvekillerini, bugün Ankara'da su akıyor, bu gayretler ne-

ticesindedir bu. 
Nitekim, hemen Kavşakkaya Barajı yapımına başlandı, yıldırım hızıyla bu baraj yapıldı. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Rapor, Sayın Başkan... Sadece raporla ilgili konuşması lazım. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - İkincisi, yer altı sularıyla ala

kalı çalışma yapıldı ve ayrıca, Kavşakkaya... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, faaliyet raporu değil, Devlet Su İşleri Raporu! 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Lütfen, rahatsız olmayın, 

açıklama istemiyor musunuz? 
BAŞKAN - Sayın Eroğlu, Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap ediniz. 
Sayın Anadol, lütfen efendim. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Müsaade edin... 
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BAŞKAN - Efendim, raporu ne gerekçeyle hazırladığını izah ediyor Sayın Bakan. 

Buyurun. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ayrıca, Ankara'ya hızlı bir 
şekilde su getirmek için üç tane projeyle alakalı çalışma yapıldı? Bunlardan birisi Gerede Projesi, 
ikincisi Kızılırmak, üçüncüsü Sakarya Projesi. Ankara etrafında 100 kilometre yarıçaplı bir alanda
ki bütün su kaynaklarını inceledik, gece gündüz çalışarak. 

Netice itibarıyla, tabii ki Gerede sistemiyle alakalı bazı şeyler söyleniyor, bunlar asla doğru de
ğildir. Bu projeyle alakalı proje tam bitmemişti, yüksek terfi maliyeti olan bir çalışma yapılmıştı. 
Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ "Acaba bunu cazibeli olarak iletebilirmiyiz, tünelle 
yapabilir miyiz." diye bunun tekrar ele alınmasını talep etti. Biz, hakikaten baktığımız zaman, bunun 
ayrıca tünelle, 32 kilometre, takriben, uzunlukta, 4,5 metre çapında bir tünelle çok rahatlıkla gelebi
leceğini belirledik ve bu çalışmalar için sondaj çalışmalarının bir an önce yapılması talimatını ver
dik. Şu anda sondaj çalışmaları bitiyor. Ama tabii ki, bunu ne kadar hızlı yapsanız dahi bu sistemin 
gelişi üçbuçuk dört seneden aşağıya olmayacağı için, Ankara'nın, en azından 2008 yılında su sıkın
tısı çekmemesi için Kızılırmak'taki Kesikköprü Barajı'ndan su alınmasını kararlaştırdık. Sayın Baş
bakanımızın huzurunda yapılan toplantıda -kendisine şükranlarımı arz ediyorum- bütün bu çalışmalar 
değerlendirildi ve neticede de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eroğlu, bir dakika... 

Lütfen konuşmanızı tamamlayınız, bitiriniz. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Çok kısa, bir cümleyle arz edeyim. 

Neticede, Kesikköprü'den su alınmasının büyük avantajları var, onu da size arz etmek istiyorum 
burada. Çünkü, Gerede sisteminden her halükârda Çamlıdere Barajı'na su verecektik. Dolayısıyla, 
orada sadece bir tünel var. Tünelde herhangi bir arıza durumunda Ankara'nın sigortası yoktu. Kızı
lırmak Nehri, yani Kesikköprü, aynı zamanda Ankara'nın içme suyunun da sigortası olmuştur. 

Gelelim su kalitesine: Elbette, hiçbir su arıtmadan kullanılmaz. Benim orada bahsetmek istedi
ğim, burada sülfat problemi var. İvedik'te arıtılması, İvedik Arıtma Tesisinin mutlaka ıslah edilmesi 
gereğine işaret etmişimdir. Nitekim, ben bu konuda uzmanım. Arıtılmayacak hiçbir su yoktur, sade
ce maliyeti vardır. Ben orada onu belirttim. (AK Parti sıralarından alkışlar) Biz her şeyi arıtırız. 

Bir de şunu son olarak ifade edeyim: Burada, özellikle Başbakanımız hakkında böyle bir soru 
önergesinin verilmesini de ben, doğrusu, bir ilim adamı olarak hayretle karşıladım. Çünkü, Başba
kanımızla beraber 1994 yılından bu yana 13 milyon İstanbul'a, 10 milyon DSİ'ye olmak üzere 23 mil
yon, KÖYDES'le birlikte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Geç kaldınız! 
VURAL OKTAY (İzmir) - Sayın Başkan... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan, nereden çıkıyor bu usul! 
BAŞKAN - Sayın Eroğlu, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 
DEVLET BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - ...hâsılı 30 milyon kişiye su getirdik. 
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Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, yerimden bir konuyu arz edebilir miyim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş; Sayın Bakan açıklama yaptı. 

V.- MECLİS SORUŞTURMASI (Devam) 
A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 
1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 milletvekilinin, Ankara 'da yaşanan içme ve kullanma 

suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinde gözetme ve düzeltici önlemler alma ve ilgi
li bakanlıklar arasında iş birliği sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevle
rinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayip Erdoğan 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Sayın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında Meclis soruşturması açılıp açıl

maması hususunu oylarınıza sunacağım. Anayasa'nın 100'üncü maddesi hükmü gereğince... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Başbakan konuşmuyor mu? Konuşması lazım. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Başbakan konuşma hakkını kullanmıyor efendim. Bilgilerinize sunarım. 
...oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız. Oylamaya başlamadan önce oylamanın yönte

miyle ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunacağım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, daha önce de pek çok defa oy kullandığınız için burada 

sadece beyaz oyun "kabul", kırmızı oyun "ret", yeşil oyun "çekimser" olduğunu ifade ediyorum. 
Oylanmızı iki taraftan kullanacağız ve kâtip üyelerimiz gerekli açıklamaları yapacaklar. Sizler de 
biliyorsunuz. 

Kâtip üye arkadaşlarımız yerlerini alsınlar. 
Gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz: 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekillerimizin oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. 
Lütfen, kâtip üye arkadaşlarımız da oylarını kullansınlar. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Genel Kurulda bulunup da oyunu kullanmayan milletvekilimiz var mı efendim? Yok. 
Sayın milletvekilleri, oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupaları kaldıralım. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki (9/1) esas 

numaralı Meclis soruşturması önergesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 472 
Kabul : 170 
Ret : 286 
Çekimser : 14 
Boş : 1 
Geçersiz : 1 
Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sıra

sıyla görüşmek için, 31 Ekim 2007 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. Hayırlı akşamlar. 

Kapanma Saati: 16.48 
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.-Kırklareli Milletvekili Tansel Barış 'in, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/61) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Küresel Isınma, sanılandan daha hızlı bir şekilde dünyayı kasıp kavurmaya başladı. 
Etkileri ülkemizde de, bir taraftan kaynak suların, akarsuların, ırmakların, göllerin suları 
çekilerek, kuruyarak kendisini gösterirken, diğer taraftan kuraklıkla başlayan yoksulluk, 
bulaşıcı hastalıklar, hayat pahalılığı, bölgeler arasında hızlanan göç , konut, sağlık, eğitim 
başta olmak üzere birçok olumsuz koşullar kar topu gibi büyüyerek hızla kendisini 
göstermeye başlamıştır. 

Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu'nun iddialarına göre; 2012 yılına kadar (5 yıl 
içerisinde) acilen tedbirler alınmaz ve bu 5 yıllık süre heba edilirse, gelecek kuşaklar çok 
güçlüklerle yaşamak zorunda kalacaktır. Dünyanın saygın Bilim İnsanları da bu tezleri 
desteklemekte ve Ülkelerin yöneticilerini, hükümetlerini tedbirler alma konusunda 
uyarmaktadırlar. 

Buna göre; 
1) Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu yöneticilerinin ve Bilim İnsanlarının iddia ettiği 

gibi Dünyamız, Ülkemizi çok yakın bir tarihte tedbirler alınmazsa içinden çıkılamayacak 
derecede felaketlerle karşı karşıya mı kalacaktır? Bu iddialar doğru mudur? 

2) Bu iddialar doğru ise, uzun süreden beri yapılan bu uyarılan ciddiye aldınız mı? 
Ciddiye aldınız ise görev yaptığınız süre içerisinde Küresel Isınmadan olumsuz etkilenmemek 
adına ne tür tedbirler alınmıştır? Bu tedbirler sayesinde olumlu sonuç alınmış mıdır? 

3) Küresel Isınma ve olumsuz etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda, bir 
taraftan yönetimde söz sahibi idareciler, diğer taraftan halkımız yeteri kadar bilgilendirilip, 
bilinçlendirilmiş mıdır? Bu bilgilendirme ve bilinçlendirme yeterli midir? 

4) Küresel Isınma ve felaketlere karşı halkımız ne tür tedbirler almalıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/O734 A 
Konu : / J HÛ /2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 07.09.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/61 -304/964 sayılı yazı. 
b) 13.09.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-7-7/3536 sayılı yazı. 
c) 04.10.2007 tarih ve B.02.1.TBT.0.06.03.05-165-1728 sayılı yazı. 
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İlgi (a) yazı gereği Kırklareli Milletvekili Dr. Tansel BARIŞ'ın Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/61 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığının 
ilgi (c) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Pr(»f.Dr.Mehmet AYDIN 
EK: İlgi (c) yazı ve eki Devlet Bakanı 

TÜBİTAK 

Bayı :B.02.1.TBT.0.06.03.05-165-1728 OV/0/2007 
Konu : Dr. Tansel BARIŞ'a ait soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: 18/09/2007 tarih ve B.02.0.004/01797 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile ekinde bulunan Başbakanlığın 13/09/2007 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-7-7/3536 sayılı yazısı ve Kırklareli Milletvekili Sayın Dr. Tansel 
BARIŞ'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri 
adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği soru önergesi 
incelenmiş olup; verilecek cevaba esas olmak üzere, Kurumumuz tarafından 
hazırlanan cevap metni ekte takdirlerinize sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Nüket YETİŞ 
Başkan V. 

Cevap Metni 
TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi-Kimya ve Çevre Enstitüsü 
tarafından yürütülen projeler 

EKLER: 
1. 
2. 
3. 
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EK.1 

1. iklim değişikliği konusunun sürekli gündemde olması ve pek çok farklı disiplin 
ile ilşkisi olmasından dolayı son yıllarda tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde 
de bu alanda yapılan çalışmaların sayısında önemli artış olduğu 
gözlenmektedir. İklim Değişikliği Ulusal Bildirim raporunda son yarım yüzyılda 
özellikle Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin batısında yağış miktarında 
azalmalar olduğunu, bu durumun tersine, Karadeniz Bölgesi'nde ise önemli 
artışlar gözlendiği vurgulanmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 
hazırlattığı Türkiye için iklim Değişikliği Senaryoları' başlıklı raporlar 
2070-2100 yıllarını kapsamakta ve en kötü durum için hazırlamış 
projeksiyonları içermektedir. Bu çalışmalara göre yaz sıcaklıklarında 3-4 °C 'a 
bulan artışlarla birlikte, kuzey bölgelerinde görülen yağış miktarında yıllık 
yağışlarda % 10-20 oranında artışlar ve güney bölgelerinin yıllık yağışlarında 
da %30-40' lara varan azalışlar beklenmektedir. 

Bu çalışmaların sonuçları ülkemiz iklimi açısından değerlendirildiğinde henüz 
küresel ısınma konusunda tehlike yaratacak bir noktaya gelinmediğini 
göstermektedir. Ülkemizde son zamanlarda görülen sel ve kuraklık gibi bazı 
ekstrem hava olaylarının nedenini küresel ısınmadan ziyade iklimin 
değişebilirliği ile alakalı olduğunu söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

2. Küresel ısınma, etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda TÜBİTAK, 
gerek önemli projelerin yürütülmesi, gerekse de popüler bilim dergilerinde bu 
konu hakkında yapmış olduğu yayınlarla halkımızın bilinçlenmesini 
sağlamaktadır. Destek vermiş olduğu projeler kapsamında bir taraftan iklimin 
nasıl değiştiği araştırılırken; diğer taraftanda iklim modelleri kullanılarak 
geleceğe yönelik iklim değişimi projeksiyonları konularında çalışmalar 
yapılmaktadır. 

TÜBİTAK, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğine ve onun muhtemel etkilerine 
karşı; özellikle su kaynakları arzındaki yetersizlikler, kuraklık, orman 
yangınları, erozyon, çölleşme ve bunlara bağlı bazı ekolojik bozulmalar gibi 
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olumsuz etkilerin önlenmesi ya da en aza indirgenmesine ilişkin konularda 

bilimsel projelere destek sağlamaktadır. 

Bunun yanısıra TÜBİTAK, küresel ısınmanın etkilerini azaltan veya önleyen 

teknolojilerin ve uygulamaların; özellikle enerji, ulaşım, sanayi faaliyetleri, 

tarım ve su yönetimi, atık ve arazi kullanımı değişikliği vb. konularda 

geliştirilmesine ve teşvik edilmesine imkan sağlamaktadır. 

3. TÜBİTAK' da diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi bu konuda üzerine düşen 

görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 7 Mart 2007 tarihinde yapılan 15. toplantsında 

küresel ısınma, iklim değişikliği, alınacak tedbirler ve uyum için gerekli bilimsel 

ve teknolojik araştırma programlarının, sorumlu kuruluşlar olan Çevre ve 

Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından hazırlanarak bir sonraki BTYK toplantısına sunulmasına 

konusunda karar alınmıştır. Alınan bu karar 12 Nisan 2007 tarih ve 26491 

sayılı Resmi Gazete de bir genelge ile duyurulmuştur. 

4. Hakımıza öncelikle basit bireysel yöntemlerle, Küresel ısınmanın önlemesinin 

kısmen de olsa mümkün olabileceğinin anlatılması sağlanmalıdır. 

a. Kişiler toplu taşım araçlarını kullandırılmaya yönlendirilmelidir. 

b. Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmelidir. 

c. Aydınlatmada enerji dostu ampuler kullanılmalıdır. 

d. Ağaçlar, karbondioksit yutağı olduğundan dolayı yeşil alanların artırlmasına 

ve ağaçlandırma yapılmasına önem verilmelidir. 

e. Başta PVC olmak üzere plastik ambalajlardan kaçınılmalıdır. 

f. Geri dönüşümün bir yaşam tarzı olduğu benimsetilmeli; çöpler geri 

dönüştürülebilmeyi kolaylaştırmak için türlerine göre ayrı ayrı 

depolanmalıdır. 
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EK 3 : TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE 
ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER 

ENDÜSTRİYEL TESİS EMİSYONLARINI BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
RAPORLANDIRMA VE DEĞERLENDİRME OTOMASYONU (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.09.2006 
Bitiş Tarihi : 31.12.2008 
Destekleyici : Çevre ve Orman Bakanlığı 

Ülkemiz genelinde kurulu olan endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonların 
periyodik olarak ölçülmesi ve raporlandırıİması gerekmektedir. Özellikle ölçüm ve 
raporlandırma aşaması çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yapıldığı için 
standardizasyonu sağlamak ve belirli bir kalite seviyesini tutturmak mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle, rapor ve değerlendirme işlemini otomatik olarak yapacak 
bir sisteme ihtiyaç bulunmaktadır. Proje kapsamında endüstriyel tesis emisyonlarını 
raporlandırma ve değerlendirme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecek bir yazılım 
ve iletişim sistemi tasarlanması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, endüstriyel tesislerin emisyon raporlarının hazırlanması, 
değerlendirilmesi ve izin başvurularının takibinin elektronik ortamda yapılması 
amacıyla bir otomasyon sistemi geliştirilecektir. Otomasyon sistemi oluşturulan 
verileri iletecek, depolayacak, değerlendirecek ve raporlandıracak bilgisayar altyapısı 
ile geliştirilecek olan bir yazılımdan oluşacaktır. Sistem, aynı zamanda gelen verileri 
değerlendirerek AB'nin ülkemizden talebi olan bir takım raporların üretilmesine de 
katkıda bulunacaktır. Otomasyon sisteminin denenmesi amacıyla pilot bölge olarak 
seçilen Kocaeli ili sınırları içinde yer alan endüstriyel tesislerden seçilecek olanlarda 
emisyon ölçümleri gerçekleştirilecektir. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN VE KARASAL KİRLİLİĞİN AKABE KÖRFEZİNE OLAN 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.12.2006 
Bitiş Tarihi : 26.11.2009 
Destekleyici : NATO Scient'ıfic Affairs Division (SFS) 

Projenin amacı Akabe körfezinde gerek karasal kirleticilerin gerekse iklimsel 
değişikliğin körfez sularının kalitesini nasıl etkilediğini, özellikle deniz altındaki 
mercan topluluklarına etkilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Türkiye, Ürdün ve 
İsrail den araştırıcılar ortak çalışacak olup, deniz bilimleri alanında Akdenize kıyısı 
olan Orta Doğu ülkeleriyle olan dayanışmayı sağlamak da projenin bir diğer amacıdır. 

Bu proje kapsamında Akabe körfezinde aylık ve mevsimlik deniz seferleri 
düzenlenerek su kalitesi parametreleri örneklenecektir. Kirleticilerin, besin tuzlarının 
ve Sahra çölü tozlarının etkileri araştırılacak ve bir simulasyon modeli yardımıyla 
körfezin bugünkü ve gelecekteki durumu tahmin edilecektir. Bunun için proje 
kapsamında üretilecek veriler ve körfezde geçmişte yapılan projelerden elde edilen 
eski veriler kullanılacaktır. 
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DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAVA KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
VE HAVA KİRLETİCİ KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ (tamamlandı) 
Başlama Tarihi : 02.03.2005 
Bitiş Tarihi : 02.03.2007 
Destekleyici : Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Dilovası bölgesi hava kirliliği seviyesinin ve hava kirletici kaynakların belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen proje üç aşamada tamamlanmıştır. Projenin birinci 
aşamasında bölge sınırları içerisinde yer alan endüstriyel tesisler proses, hammadde 
ve emisyonlar açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, tesislerin alması gereken 
önlemler de belirlenmiş ve proje birinci ara raporu oluşturulmuştur. Proje 
çalışmalarının ikinci aşamasında emisyon bilgileri kullanılarak, kirleticilerin dağılım 
modeli çıkarılmıştır. Dağılım modeli yardımıyla ölçüm ve örnekleme noktaları 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda 17 nokta difüzyon tüpleri ile ve bir nokta mobil hava 
kalitesi laboratuarı kullanılarak, bir yıl boyunca izlenmiştir, ikinci aşama sonunda, 
proje ikinci ara raporu hazırlanarak gönderilmiştir. Projenin üçüncü aşamasında ise 
tüm proje verileri bir arada değerlendirilmiş ve hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde 
öneriler oluşturulmuştur. 

KÖRFEZ BÖLGESİ HAVA KİRLETİCİ KAYNAKLARIN VE HAVA KALİTESİ 
SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 17.04.2007 
Bitiş Tarihi : 16.04.2009 
Destekleyici : Kocaeli Sanayi Odası 

Projenin amacı, Körfez Bölgesi'nde hava kirliliğine neden olan kaynakların ve hava 
kirlilik seviyesinin belirlenmesi amacıyla emisyon envanteri oluşturulması, hava 
kalitesi ölçümlerinin ve gerekli olan tesislerde emisyon ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, 
kirlilik dağılım modellerinin yapılması ve kirlilik haritalarının çıkarılmasıdır. 

Bu çalışma kapsamında; 
• Körfez Bölgesinde yer alan işletmeler, proses, hammadde, ürün, yakıt, 

emisyon kaynakları vb özellikleri açısından değerlendirilerek bir emisyon 
envanteri oluşturulacaktır. 

• Körfez Bölgesinde yer alan işletmelerde belirlenen emisyon kaynaklarında 
gerek görülenlerde ölçümler yapılarak tesisten yayımlanan kirleticilerin cins ve 
miktarları saptanacaktır. 

• Tesislerde tesis değerlendirme ve gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçları 
kullanılarak kirleticilerin dağılım modelleri oluşturulacaktır. 

• Değerlendirme, ölçüm ve modelleme sonuçları kullanılarak hava kalitesi 
izleme noktalarının sayısı ve yerleri belirlenecektir. Belirlenen izleme 
noktalarında difüzyon tüpleri kullanılarak azotoksitleri (NOx), kûkürtoksitleri 
(SO2), hidrojen klorür (HCI), ozon (O3), amonyak (NH3), hidrojen sülfür (H2S) 
ve hidrokarbon (HC) ölçümleri gerçekleştirilecektir. Difüzyon tüpleri ile 
ölçümlere ilave olarak bir noktada mobil hava kalitesi laboratuarı (CO, S02, 
NOx, 0 3 l THC, toz, ve meteorolojik parametreler) ile sürekli ölçümler 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yine bir noktada olmak üzere mevsimsel 
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döngülerle toz, tozda ağır metal ve PAH bileşikleri örnekleme ve analizleri 
gerçekleştirilecektir. 

Elde edilen tüm (envanter, ölçüm, izleme ve modelleme) veriler kullanılarak Körfez 
Bölgesinin hava kalitesi seviyesi ve bölgede yer alan tesislerin kirliliğine katkı 
değerleri belirlenerek hava kirlilik haritası oluşturulacaktır. 

BACA GAZINDAKİ AZOT OKSİTLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA 
(tamamlandı) 
Başlama Tarihi : 26.12.2006 
Bitiş Tarihi : 25.04.2007 
Destekleyici : İGSAŞ A.Ş. 

MAM laboratuarlarında yapılacak bu çalışmada, İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi 
A.Ş.'nin Körfez/KOCAELİ'deki Amonyak fabrikası bacasının NOx ve Üre fabrikası 
bacasının toz ve NH3 konsantrasyonlarında EKHKKY (Endüstriyel Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) göre gerekli azaltmaların gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.'nin 
Körfez/KOCAELİ'deki Amonyak fabrikası bacasında ki NOx ve Üre fabrikası 
bacasındaki toz ve NH3 konsantrasyonlarında gerekli azaltmaların gerçekleştirilmesi 
için tasarlanan yönteme ait kademe adedinin ve azaltabilme oranının laboratuar 
ölçeğinde belirlenmesi yapılacaktır. 

NİTRİK ASİT BACA GAZINDAKİ AZOT OKSİTLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖN 
ÇALIŞMA (tamamlandı) 
Başlama Tarihi : 26.12.2006 
Bitiş Tarihi : 25.04.2007 
Destekleyici : Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 

MAM laboratuvarlarında yapılacak bu çalışmada, Yıldız Entegre Ağaç San ve Tic. 
A.Ş., Kütahya Azot Tesislerine ait Nitrik asit fabrikası bacasındaki NOx 
konsantrasyonlarında EKHKKY (Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği) göre gerekli azaltmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında, Yıldız Entegre Ağaç San ve Tic. A.Ş. , Kütahya Azot 
Tesislerine ait Nitrik asit fabrikası bacasındaki NOx konsantrasyonlarında gerekli 
azaltmaların gerçekleştirilmesi için tasarlanan yönteme ait kademe adedinin ve 
azaltabilme oranının laboratuvar ölçeğinde belirlenmesi yapılacaktır. 
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DEVELOPMENT OF TOOLS AND GUİDELİNES FOR THE PROMOTİON OF THE 
SUSTAINABLE URBAN WASTEWATER TREATMENT AND REUSE İN THE 
AGRICULTURAL PRODUCTION İN THE (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.04.2005 
Bitiş Tarihi : 16.09.2005 
Destekleyici : İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Medavvare Proje 

Avrupa Birliği destek programlarından biri olan MEDA çerçevesinde ve "Euro-
Mediterranean Regional Programme for Local VVater Management" kapsamında 
gerçekleştirilen, "Development of Tools and Guidelines for The Promotion of The 
Sustainable Urban VVastevvater Treatment and Reuse İn The Agricultural Production 
İn The Mediterranean Countries (Akronimi: MEDAVVARE)" adlı proje İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü Medavvare Proje Grubu tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK-
MAM ve İTÜ Geliştirme Vakfı arasında sözkonusu projenin 5. iş paketinde yer alan 
sorumlulukların bir kısmını gerçekleştirmek üzere bir alt sözleşme imzalanmıştır. 

Projenin kapsamında, ikinci çalışma adımında MEDAVVARE Grubu tarafından 
belirlenen dört adet atıksu arıtma tesisi ziyaret edilerek, her tesis hakkında bazı 
teknik, ekonomik ve sosyal bilgiler toplanmıştır. Saha ziyaretleri esnasında 
tesislerinin giriş ve çıkışından 2 saatlik numuneler alınarak, Standard Methods 
(APHA et. ali, 1998)'e göre analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak, incelenen dört tesisin arıtılmış atık sularının tesis içinde yeniden 
kullanılmadığı, tespit edilmiştir. 

IMPROVING OF THE S&T RESEARCH CAPACITY OF TÜBİTAK MRC IE İN THE 
FIELDS OF HYDROGEN TECHNOLOGIES (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.05.2005 
Bitiş Tarihi : 30.04.2008 
Destekleyici : Avrupa Birliği Komisyonu (EUROMED) 

HY-PROSTORE projesi, hidrojen teknolojilerine yönelik olarak, Avrupa Birliği ve 
Türkiye'nin bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlamaktadır. 

3 yıl sürecek proje kapsamında, araştırma altyapılarının yenilenmesi ve hidrojen 
üretimi (doğal gaz v.b yakıtlardan), saflaştırılması, depolanması ve hidrojen 
uygulamalarında bilginin yaygınlaştırılmasına yönelik, seminer, kurs, uluslararası 
konferanslara katılım, danışma kurulu toplantıları, kısa laboratuar ziyaretleri v.b. 
aktiviteler yer alacaktır. Bu aktiviteler ile hem AB ülkelerinde hidrojen teknolojileri 
alanında önemli çalışmalar yapan kuruluşlarla iyi bir işbirliği sağlanacak, hem de 
Türkiye'de endüstriyel konsorsiyumlar ile birlikte geliştirilecek AR-GE projelerine 
yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir çekim merkezi oluşacaktır. 

- 3 4 7 -



TBMM B:13 30.10. 2007 

IMPROVING OF THE S&T RESEARCH CAPACITY OF TÜBİTAK MRC INSTITUTE 
OF ENERGY İN THE FIELDS OF INTEGRATED BIOMASS GASIFICATION WITH 
POVVER TECHNOLOGIES (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.05.2005 
Bitiş Tarihi : 30.04.2008 
Destekleyici : Avrupa Birliği Komisyonu (EUROMED) 

BIGPOVVER projesi, biyokütle gazlaştırma teknolojilerine yönelik olarak, Avrupa 
Birliği ve Türkiye'nin bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlamaktadır. 

BIGPOVVER projesi ile; biyokütle enerji dönüşüm teknolojilerine yönelik Avrupa Birliği 
ve Türkiye'nin bir mükemmeliyet merkezi olmak hedeflenmektedir. 3 yıl sürecek proje 
kapsamında laboratuar altyapısı geliştirilecek, biyokütle gazlaştırma alanında bilginin 
yaygınlaştırılmasına yönelik seminerler, çalıştaylar düzenlenecek ve uluslararası 
konferanslara katılım sağlanacaktır. Ayrıca kısa laboratuar ziyaretleri v.b. aktiviteleri 
de yer alacaktır. Bu aktiviteler ile hem AB ülkelerinde önemli çalışmalar yapan 
kuruluşlarla (biyokütle gazlaştırma teknolojileri alanında) iyi bir işbirliği sağlanacak, 
hem de Türkiye'de endüstriyel konsorsiyumlar ile birlikte geliştirilecek AR-GE 
projelerine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir çekim merkezi oluşacaktır. 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE SERA GAZI AZALTIMI (sürüyor) 
Başlama Tarihi : 01.10.2006 
Bitiş Tarihi : 01.10.2009 
Destekleyici : Ulaştırma Bakanlığı 

16.10.2003 tarih ve 4990 sayılı, 'Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'da belirtilen 
yükümlülükler çerçevesinde; iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev dağılımının 
sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartlarına uygun iç ve dış politikaların 
belirlenmesi ilgili bakanlıklarca amaçlanmaktadır. 

Yürütülecek olan bu projede TÜBİTAK MAM tarafından sera gazlarını azaltımına 
yönelik önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. 

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından İki ana iş paketi kapsamında yürütülecek 
olan proje çalışmasında sera gazları azaltımına yönelik hibrid elektrikli araçlar ve 
biyodizel yanma modeilehmesi çalışılacaktır. 
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FORD OTOSAN HİBRİD HAFİF TİCARİ ARAÇ PROTOTİPİ GELİŞTİRİLMESİ 
(tamamlandı) 
Başlama Tarihi : 04.04.2005 
Bitiş Tarihi : 30.06.2006 
Destekleyici : Ford-Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. 

Ford Otosan'ın desteklediği bu projede Ford Otosan ve İTÜ OTAM ile birlikte proje 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projede, Ford Transit model hafif ticari araç hibrid 
elektrikli hale dönüştürülmüştür. Araçta on tekerlekleri tahrik eden içten yanmalı 
motor konfigürasyonu mevcut hali ile bırakılarak, arka tekerlekleri tahrik etmek üzere 
bir elektrik motoru kullanılmıştır. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bu projede elektrik 
motoru ve kontrolörü, batarya grubu ve kontrolörü bu sistemlerin ana kontrolör ile 
haberleşmesi, soğutma sistemleri ve bu sistemlerin araç içine yerleştirilmesi 
konularında çalışmıştır. Araçta elektrik motoru olarak sürekli mıknatıslı fırçasız motor, 
batarya olarak NiMH (nikelmetalhidrür) batarya kullanılmıştır. Araçtaki ana kontrolör 
sürücüden gelen istek doğrultusunda içten yanmalı motor ve elektrik motoru arasında 
güç dağılımı yapmaktadır. Başlangıç hızlarında (<40km/s) sadece elektrikli motordan 
tahrik sağlanarak şehir içinde sessiz ve emisyonsuz sürüş sağlanmış olup düşük 
hızlarda elektrik motorunun içten yanmalı motora göre daha verimli olma özelliği 
kullanılmıştır. Hız arttıktan sonra (>40km/h) elektrik motoru devreden çıkarak sadece 
içten yanmalı motor tahrik için kullanılmaktadır. Sürücü aşırı güç talep ettiğinde hem 
elektrik motoru hem içten yanmalı motor on ve arka akstan tahrik gücü iletmektedir. 

Proje dahilinde belirtilen konulardaki çalışmaların getirdiği teknik faydaların yani sıra 
yeni iş olanakları yaratma faydası açısından bakıldığında bu projenin uzantısı olarak 
iki yeni projeye başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi, destekleyicilerin Ford Otosan ve 
Arçelik olduğu, Elektrik motoru prototip üretimi projesi, bir diğeri de destekleyicilerin 
Ford Otosan ve İnci Akü olduğu Batarya prototipi geliştirme projesidir. Ayrıca Ford 
Otosan Hibrid projesinin ikinci faz çalışmalarına başlamayı düşünmektedir. 

Proje sonucunda bir adet Hibrid elektrikli hafif ticari araç prototipi üretilmiştir. Bir adet 
proje sonuç raporu hazırlanmıştır. Bununla birlikte uluslararası konferanslarda 3 adet 
bildiri yayınlanmış olup, 1 adet bildiri yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 

HİBRİD ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİN BATARYA MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ 
(tamamlandı) 
Başlama Tarihi ; 18.05.2006 
Bitiş Tarihi : 17.05.2007 
Destekleyici : İnci CEAC Akü San. A.Ş. 

Bu projenin amacı Hibrid Elektrikli Araçların kritik bileşenlerinden bir tanesi olan ve 
aracın kısmi enerji ihtiyacını karşılayan, elektriksel ve ısıl yönetim sistemlerine sahip 
batarya modülünün özgün tasarımının yapılması ve prototip olarak üretiminin 
gerçekleştirilmesidir. 
Projenin sonucunda beklenen çıktılar; 

i) Batarya modülü üretimi için bilgi, alt yapı ve özgün üretim teknolojinin 
oluşturulması, 
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ii) Batarya modülünün kullanımı sırasında elektriksel kontrolünü ve güvenliğini 
sağlayacak Batarya Elektriksel Yönetim Sistemi tasarımı ve imalatı, 

iii) Batarya modülünün kullanımı sırasında ısıl kontrolünü ve güvenliğini 
sağlayacak Batarya Isıl Yönetim Sistemi 

iv) Prototip bir batarya modülünün elektriksel ve ısıl kontrolünü sağlayacak 
verilerin ölçümü ve işlenmesi için veri toplama sistemi, 

v) Hibrid Elektrikli Aracın güç ve enerji ihtiyacını karşılayacak nitelikte prototip 
batarya modülünün, elektriksel ve ısıl yönetim sistemi ile birlikte bir bütün 
olarak üretimi için teknolojik bilgi birikimi, 

olarak belirlenmiştir. 
Proje çalışması, Hibrid Elektrikli Aracın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 300 Volt 
nominal gerilim değerine ve en az 8 Ah enerji kapasitesine sahip, NiMH hücrelerden 
oluşan batarya modülünün prototip olarak üretilmesi için; v 

i) Hücre seçimi ve temin edilmesini, 
ii) Seçilen hücrelerin elektriksel ve ısıl özelliklerinin belirlenmesini, 
iii) Batarya modülünü oluşturmak için gerekli elektriksel ve ısıl yönetim 

sistemlerinin tasarım ve prototip olarak üretilmesini, 
iv) Elektriksel ve ısıl yönetim sistemlerini içeren Batarya Modülü tasarımını 

ve prototip olarak üretimini, 
v) Üretimi yapılmış Batarya Modülünün Hibrid Elektrikli Araç üzerinde test 

edilmesini, 
vi) Proje sonucunda tüm tasarım ve test dokümanlarını içerecek bir sonuç 

raporunun hazırlanması, 
faaliyetlerini kapsar. 

HİDROJEN ve YAKIT PİLLİ MİKRO KOJENERASYON SİSTEMİ (sürüyor) 
Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Destekleyici 

01.06.2005 
31.12.2007 
Türk Demirdökûm Fabrikaları A.Ş. 

Çalışmanın amacı, evsel uygulamalar için doğal gazdan H2 üreterek 5 kWe gücünde 
PEMYP teknolojisine dayalı bir mikro CHP sistemini prototip olarak geliştirmektir. 

Proje çalışması sonucunda; 
• 5 kWe PEM tipi yakıt pilini besleyebilecek kapasitede bir ototermal reformer 

ünitesi, 
• Hidrojence zengin gaz karışımı için gaz temizleme reaktörleri, 
• Doğal gaz, H2 ve CO karışımını yakan ve ısıl güç üreten bir katalitik yakıcı 

sistemi, 
• 5 kVV'lık PEMYP modül bileşenleri, modülü ve sistemi, 
• Tüm birimlerin işletimine yönelik kontrol sistemi, 
• Enerji şartlandırma ünitesi ve 
• Evsel mikro CHP sistem prototipi 

ana çıktıları elde edilecektir. 
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INTEGRATED EUROPEAN NETVVORK FOR BIOMASS CO-FIRING (sürüyor) 
Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Destekleyici 

01.11.2005 
15.08.2007 
TTZ BREMERHAVEN 

Projede; AB ve yeni aday ülkelerde biyokütle ve kömürün birlikte 
gazlaştırılması/yakılması üzerine çalışan araştırma kurumlarının işbirliğinin 
arttırılması ve yenilikçi teknolojilerin anlaşılması sağlanarak yeni ve mevcut 
sistemlerde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında, Türkiye'deki biyokütle, biyokütle ve kömürün birlikte 
gazlaştırılması/yakılması konusunda yapılan çalışmaların, ilgili mevzuatın oluşturulup 
oluşturulmadığının belirlenmesi, bu teknolojinin yaygınlaştırılması için geliştirilmesi 
gereken bilim ve teknolojik alanların biçimlendirilmesi, toplanan bilgilerin seminer, 
yayın, bildiri, konferans,vb şekillerde toplum ve sanayi ile paylaşılması çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 

TERMISOL NEW LOVV-EMISSIVITY, AND LONG-LASTING PAINTS FOR COST-
EFFECTIVE SOLAR COLLECTORS (sürüyor) 
Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Destekleyici 

26.09.2006 
25.09.2009 
CIDEMCO CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA 

Seçici boyalar ile kaplı güneş kollektörlerinin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerle 
maliyet verimli ve kolay proseslerle uygulanmasının sağlanması beklenmektedir. 

Proje kapsamında 

• Yüksek fototermal performans sağlayan seçici boyaların geliştirilmesi. 
• Mevcut teknolojilerle ilave maliyet getirmeyecek şekilde uygulanabilecek çevre 

dostu sistemlerin geliştirilmesi. 
• Zaman ile kollektör özelliklerindeki değişimin izlenmesi. 
Prototiplerin yapılması ve laboratuvar şartlan ile güneş ışınımı altında 
karakteristiklerinin incelenmesi. 

Çalışmalan gerçekleştirilecektir. 

SOLAR KURUTUCU PROTOTİP GELİŞTİRME VE ÜRÜN KURUTMA 
ÇAL IŞMALARI (tamamlandı) 
Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Destekleyici 

18.07.2005 
04.10.2005 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Proje çalışması kapsam olarak yörede yetiştirilen seçilmiş üç farklı ürün (Domates, 
Patlıcan ve Kırmızı Biber) üzerine planlanmış ancak saha çalışmaları sırasında 
geleneksel ürün olan isot biberi üzerine yoğunlaşılmıştır. İsot birerinin yanında 
patlıcan ve domates kurutma çalışmaları da gerçekleştirilmiş ve istenen sonuç 
alınmıştır. Çalışma sırasında kurutucunun kapasitesinin artırılması amacıyla kurutucu 
modifiye edilerek çift katlı sistem olarak denenmiş ve istenen verim elde edilmiştir. 

Sistemin çift katlı kullanıma da uygun olduğu tespit edilmiştir. Bölgede yapılan 23 
günlük saha çalışması sonucunda isot biberi, domates ve patlıcan kurutma 
çalışmaları yürütülmüş ve solar kurutucuda bu ürünler için olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Domates ve patlıcanda hem klasik kurutma denenmiş hem de %3'lük Sodyum 
metabisülfit (Na2S2Os) çözeltisi kullanılarak iki farklı kurutma yapılmıştır. Kurutulan 
ürünler arasındaki duyusal farklılık gözlemlenmiştir. Her üç üründe de kurutma 
çalışmaları başarıyla tamamlanmış, solar kurutucunun hem bölge şartlan hem de 
ürünler için uygun bir sistem olduğu tespit edilmiştir. 
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Ahmet Ç M Devlet Su İslen Genel Müdürlüğü (DSİ) 

Prof. Dr. Cem Soruşbay 

Devlet Su İşlen Genel Müdürlüğü (DSİ) 

«|ŞtUİ'Tekrûİ|aİİ| 

İTO 



Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler 

Proje Adı 

Yüzey Seçti 

Proje Yürütücüsü 

.Ştt'Seutor Kalaya 

Projenin Yürütüldüğü Kuruluş 

i Mühertfs* Mimari* 

Van Bölgesi Sularının (Içme-kuflanma, 
Kaynak, Kuyu, Akarsu ve Atık Sular) Bazı 
Nitelilerinin Hak Sağlığı Açısından 
Değerlendirilmesi 

_ ı w £ Q e o e s i s o f 
>rofNwrurJtey 

r w rv c « « a AA»*M.. Ylteünce Yil Üniversitesi Veteriner Doç.Dr.SemaAğaoğlu p ^ , ^ 

Durumu 

Sonuçlandı 

Yürürlükte 

Tarihi Bitiş Tarihi Bütçe (YTL) 

01JOB#Q«£ ^ A ^ M * •> 5.«0 - - , 

01.09.2001 0109.2004 12.500 

H 
B 

2 

I 
Ol 

TahtalıHavzasında Hîdrodinamk Çevrimin Y IH ı w rv <îohn«m İzmir Yüksek Teknoloji Ensfifâşû 
l&ufallamnaei t » rUteauria Akım Drnftinin T ra- U 0 V - " • 9 6 0 " 8 " 1 UAhonHiclar FakAtaci Incaa» l i f l i Modeflenmeşi ve Düşeyde Akım Proflinin 
Sıcaklıkla llşkilendiriknesi Elçi Mühendisi Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yürürlükte 

Bölümü 

^^^^^M^^tm^^ımmz 

01.01.2006 01.10^007 68.000 

m&v3%sm 

^ Ü S ? " S l î î l M S ^ S S 1 * " ••. VnJ.Doç.Dr.Hı*oi ISMWTekr*ÛrwasitoiUa<l«ı Yürüdükte 01.082005 01.082006 15.000 

M K M * f l « ~ ; ^ ^ ^ ^ ^ , h , Ş a ^ | ^ « e 15.tp.2005- * M U U ^ İr 

Kaysen-lnoesu- Htnmetdede ve 
Dolayındaki Sıcak ve Mineralli Su Yrd Doç. Dr Mustafa Niğde Üniversitesi Mühendisi* Fakültesi sonuçlandı 
Kaynakianmn H'ıdrojeolümyasal ve tzotopk Afşin Jeoloji Mühendisfiği Bölümü ^ 
Açıdan incelenmesi 

01.09.1999 0109.2001 3.900 

I 

http://15.tp.2005-


Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYOAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-1) 
H 
O) 

Fırat Havzasında 2004 Yılı Mart Ayında 
Normalden Fada Su Tutulmasına Neden 
Olan Atmosferik ve Hidrotojic Olaylann 
Modeller Yardımıyla Araştınlması 

Doç.Df.ÖmerLûtfiŞen ^ ^ l ! ^ 0
n

n İ V e r S İ t e S İ A v r a S y a Y e f Yürürlükte 15.06.2006 15.06.2008 85.848 Bilimleri Enstitüsü 

j*> Küresel iklim Değişimlerinin Türkiye deki 
!u G« Ekosıstemleme Etklen 
1 " ab. 

:^ûz Göfü ve Y * m Ç^vreis^ Yerve Uydu 

Göksu Deltası Yetattsuyu Kafitesnm 
Fotometrik ölçümler ile Belirlenmesi ve Su 
KaStesi-Coğrafi Bilgi Sisteminin 

s ̂ ^ İ̂PSSilSSife^^ 

Karakocan (Elazığ) Kuzeybatısındaki Sıcak 
ve MineralS Suların Hidrojeolojisi, 
Jeokimyası, Travertenlerin Oluşumu, ve 
Koruma Alanlannın Beflrtenmesi 

^ ela: \ .,- Î J t . 14 1 , 

Rrof Dr 

Prof Dr 
Oğuz 

1 - *.-$JÂV, 
, « i t >. ^ r » 
*̂ÎTS t*— » "C i i . 

İsmail Temel Ona Doğu Temk Üniversitesi Deniz 
Bılımten Enstitüsü 

Yürürlükte 15102005 15.10.2007 

Prof Dr, 

r w rv 7—WÜ I V » » J Mersm Üniversitesi Münendsik Fakültesi 
Doc.Dr.ZeynelDem.rel ^^UU^M^BS^ Yürürlükte 01.05.2006 01.05.2008 

Prof. Dr. Bahatön 

,<^l^J&Ş&? 

Fırat Üniversitesi Mühendisik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

60.000 

50.995 

as 

YürürlOkte 15.11.2006 15.11.2008 88.030 I 

http://Doc.Dr.ZeynelDem.rel


Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-2) 

• ^ Ü ü 
Aşağı Sakarya Nehri Su ve Sediment 
Kalitesinin Belirlenmesi 

Doç. Dr. Muşlara Şahin Sakarya Üniversitesi Pen Edebiyat 
Dündar Fakültesi Kimya Bölümü 

Yürüdükte 0 1 . 0 8 2 0 0 6 01.08.2008 

•••'» •̂asSs-vs 

-1 ^^^iîîîr-.: 

188.480 

SfljdÛrtilebair Df, hfaren Aydm v MitörlıkFakÖlesı 

..i?i(|:lilrh!;!İ.jil BJİSüîJ'cifiS sii i«î l İ !uİ ' i ' fâ;^ ' 'Sp^' ' " ' ; i~'v 

Türi^VJelk^r^işkenl^Isfârıbuto Prof. Dr. Mete Tayanç Marmara 0 Müh F Çevre Müh Bölümü Yürürlükte 01.02.2007 
Yenr Bir Gözlem Agı ve Tarihsel Veriler ' 

0102.2009 

1 Türkiye Içsu Kaynaklan Coğrafi Bilgi 
& Sistemi (TJK-CBSA) Atyapısı Doç.Dr.MustaraSan B ^ ^ " 0 a " , F SuÛri3nle, İ Yürürlükte 01091999 01032001 

256.426,9 

3.850 

'Ki- » 
fyrjtjİMıfo-'ijjjp-*' *. !ı^ f^i 

Küresel Isınma Çerçevesinde Süphan ve 

" . f a < , J l ' Î K l S ^ ^ ^ ^ S | f ^ ' > ' < - » i ^ ^ î ^ f e ^ f ^ l - f l i f e r ° l - J f c â S 

Qk) Dağlarında Buzul Morfolojisi 
Araştırmabn 

Y Doç.Dr ökkeşKeska Gaziantep0 MuallimRrfatEğıümF Sonuçlandı 01022002 01022004 19620 

El Nıno ve La Nina Oiaylannın Efeden de 
TünayedeWY^rşZaman Serilerinin Doç. Dr. Ercan Kahya ganbulTeknkO. İnşaat F. İnşaat Müh. g ^ ^ a ^ , 01.02.2003 01.02.2005 
KarakteristrkÖzelRklerindekıve ^ ' »unm.. * ^ 
DağılımlanndakiDeğişklklerinAnaBzi 

Bölümü 
7.600 



Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamt-3) 

wm iÜffiS'-it" ••''• 

Akdeniz Bölgesinde Ozon Kirliliği ve 
Ormanlara Olan Etkilerinin İncelenmesi Hacettepe 0. MOh. F. Çevre MOh. Bolümü Sonuçlandı 01.09.2002 

»»K?8ŞÖ 

01.12.2004 

mm^m-
Azot Dengesi Yaklaşımı ile Tanrnsal ve _ . _ H a W h 
Evsel Atıksu Kaynaklı Yeraltısuyu aI2««»w». 
Krtenmesininlncslenmesi Muhammetoğlu 

Akdeniz 0. Müh. F. Çevre Müh. Bölümü Sonuçlandı 01.10.1998 01.06.2001 

Satıra Tw Transferinin Türkiye Yağışlanna _• ' 
^ S S C S L . : Doç.Dr.GürcanOra«tay Marmara 0. Müh. F. Çevre M W Bölümü Sonuçtandı 
incelemesi 

01.09.1999 

PİŞ &&&£?*>"•'••: ••• >;|sS:üsiS 

01.09.2001 

rtü&m-' 

17 Ağustos>1999G0Uk Depıemi Sojpsı İstanbul TeknkO. Maden F. Jeofizik Müh. ^ . ^ ^ 
F8y ve Kınk Sistemlerinin Jeotermal Su Doç. Dr. Gülçm Ozurlan BölûmD Sonuçlandı 
Çıkıştan ile bağlantısının Araştırılması 

01.11.1999 01.02.2002 

. -JİMıoiBİİ^^ 

Çevre ve YeralöSııyuKirBIİk Sorununun p,of. Dr.Coskun San Dotaa Eylülü. Müh. F.Jeofek Müh. YururiûWe 01.09.2001 01.09.2003 
Jeofizik Yöntemlerle İzlenmesi Bölümü 



Tablo 2: Çevre. Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-4) 

| ^ ^ ı ( ^ ; | j | l | ^ ^ | ^ | j ^ ^ ^ ^ g İ^p^ipDcasa ]* 4 Mğim)^â^^¥İ^ai{^^^ ^ n ^ 0 ' ^ \ ^rip@l|SS l l ^ ^ ^ f ^ B ^PİlSîR 

Tuzla (Çanakkale) Jeotermalin Bölgedeki 
Akifere. Toprağa ve Suya Etkilerinin Y. Doç. Dr. Alper Baba 
Araştırılması 

Çanakkale Onsekiz Mart Ü.Müh-Mimarlık e ~ , . ^ ı — ^ . ««»«(« 
FJeoloji Mûh.Bo»mO Sonuçtandı 01.08.2003 01.02.2005 21.000 

«feYûzefvB 

Türkiye Kıyılan Tatlı Su Boşatortannın Geri ^ _, C M J „ Bt,Mn 
KazaSmL: Patara-Te^PilotProjesi * * < * - * « * * y » Hacettepe O.MOh. FJeoloji Mûh.Bölömû Sonuçlandı 01.08.2003 01.02.2005 34.828 

sasr^jt 
Uzay Havasının lztenmesi.Mbeİaİlenmesi ve o - . , V l _ , a M „ 
Ong^OİcinBHimselTerneiterin Prof. Dr.Yurdanur 

Tukınay 
ODTÜMüh.F.HavaalıkMûhBöl&Tiû Sonuçtandı 15.012005 15.03.2008 88.300 

W 

incelenmesi 

I H .y y-•> ,- i l i k l i . HJ*ı !*l?l'*0uî.""Sfr(ij, 

Bölümü —. '-*• ^ ^ İ ^ O f l R ^ ^ ^ f e .S4 ^ 

Bolu İli BOyüksu Deresfnın Çevre 
Kalitesinin Bryolojik ve fizko-Kımyasal 
Yöntemlerle Belirlenmesi 

Yrd Doç Dr Muzaffer 

BöWmQ 

Abant İzzet Baysal 0 Fen-Ed F Bryolûji B YûrûrtOkte 1504 2005 15042007 55700 

„wce"emesı - » ^ j - * , . - *" ~'̂ _ *^ş* , ^ s ^ ,, t 

rfÜLSTÎ'Sfc'j M-uiİk* S ~ ~ _ r <• r ^ •'İfa " 
O l ^ F . J e ^ ^ . B ö l û n ı û . - YûrûrtOkte • 15.04.2005 

Kentsel Atmosferde Parhkûl Madde 
Bileşimlerinin Belirlenmesi 

Yrd Doç. Dr Fatma 
Sezer Turalıoğiu Atatürk 0.MQh.F. Çevre Müh. Bolumu Yürürlükte 

"&& 1504.2008 l' 74m&î?m 

15.042005 15.04.2007 121.700 
O 
O 
- 4 



Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-5) 
H 
W 
2 

Antalya'da Meydana Gelen Şiddeti Yağış 
Olaylarına Topografyanın Etkisinin Bir 
Bölgesel İklim Model İle Araştırılması 

DoğuKferadenfet 
liStfe^Ya 

Harran Ovası Yeraltı Suyu Kalleşi ve 
Kirlenme Potansiyelinin BeSrienmesı 

Yrd. Doç. Dr. Ömer LOtfi 
Şen 

Prof Dr jMiWB9SBt|7J(̂ r 
Ustaogju^* ^%'V 

Yrd Doç Dr Mehmet 
İrfan Yeşlnacar 

jstar^lTeknkO.AvrasyaYerBlimteri ^ ^ ^ 15.05.2005 15.085006 13.500 
cns. 

Kûtahya-Gede Jeotermal Sistemi 
HıdrojeotoılcModeU 

<,]S D^ç.Or0nsat<3emıdt 

Dr BemnAkan 

Yıd.Öoçı$;İriaiı# 
Yokaıbal » - ' ^ . 

<$ i s ı 

Maden Tetkk ve Arama Genel Müdürlüğü Yürürlükte 

3ĞrW 

I—» 

Gökçekaya Baraj Götünün Rzıkotamyasal, 
T o k s k o k ^ P a r a n ^ r Y ö n O ^ ^ Y«J. Doç. Dr. Beril Akın 
İncelenmesi ve öz Saflaştırma (Şelf- ^ 
Puriücation) Kapasitesinin Befinenmesi 

Gazi 0. Gazi Eğitim Fakültesi Yürürlükte 01.04.2005 01.042009 227.897 

1 



Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-6) 

ı 
(SI 
ve 
ı 

'Puromu 

2 î ? m ^ K ^ ' K u r U ^ ! ? I Î L v ? e ^ e m ^ ^ - Dr. Bülent Oktay Marmara 0. Mühendis» F Çevre Müh „ . . 

İO'^ * rör::.':..»'» • .-:" •:-:!-te.-'«::«r'.:-:'- ..=•< ••:«\l>. ::..-vs*- ••• -..V-l.-T'.&A "> 4 » J * k J - - ,» -ı -Uf «<«*"« ' ı 

Biga Yanmadastndaki Jeotermal 
W d d a r a ,

D ^ S , K ü ! ? n , , n . Yrd. Doç. Dr. Alper Baba ^ S ^ ^ ^ J ^ S ^ S T ^ ' Yürürlükte 15.04.2005 
Alanlarının Befirlenmesi ve Çevresel . .u .«v"™twı«« ı Mimarlık F. Jeoloji Müh. Bölümü •«•«•««*«: .„.«•».««» 
Baterinin Değerlendirilmesi 

% '•Ooç.ür 

Kuzey Anadolu Fay Hattında Jeotermal Prof. Dr. Nügürı Türkan Orta Doğu Teknk 0. MOhendisic f. 
Kaynakların izotop Bileşimlerinin İzlenmesi Güleç Jeoloji Müh.Bölûmû 

15.042008 

Sonuçlandı 

ıSite# rfükte 15.İ0J 

» ^ 5 0 2 ^ %£**"* Bo^O.ÇevreB t̂eriE^ YOrOriükte 15.04,005 



I 
0\ 

Tablo 2: Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-7) 

ı ^ 4 »^^H^ l |^S| | ||̂ §^^ |̂̂ ||̂ p ̂ ^^^^^^^^gâ|̂ Sİ|̂ ||i' l i i l ""•3«M$ 
j^uvar^^ifer in^eralt .«ıyu Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Mersin 0. Mühendisic F. Jeoloji Müh. 
Kimyasını Etkileyen Kırteüa Kaynaklann G Ö U T ^ Bölümü 
Âraştınlması ve Jeoldmyasal Modeyemesi wu"* 

Yürürlükte 01.07.2005 01.07.2007 67.611 

SensörKontroUû Yağış Miktarı 
(ROvyometre) ölçme Sistemi 

Yfd. Doç. Dr. Mehmet Hacettepe Ü. Mühendisik F. Jeoloji MOh. YQrQrtQkte 1507.2005 15072006 
Tekin Yürür Bölümü 

13.784 

MMMmmmm&mm 01.012008; 

Porsuk Havzası ve Porsuk Nehrinde 
Zemin.Sediment ve Su Kaidesinin 
Belirlenmesi-

Yıd.Doc,Dr..Hakan Anadolu O.Mahendıs» Mimarlık F. Yürürlükte 15.04.2005 15.04.2007 75.800 
Koyuncu 

Van Golünün Radyolojk ve 
Hklrojeokimyasai Risk Açısından 
Değerlendirilmesi 

îve ; Y J ^ ^ K İ ^ İ ^ İ ^ ^ 

Doç.Dr.SemaAky.1 g^«itesiNükteerBilmler 

3*ı» . - M Pir-"i r V ~ '-, f f W * \ > " T k *J U * flflW{ttB|$|lN*. 

Yürürlükte 15:042005 15.04.2008 181.570 



Tablo 3: Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler 

D u n m , u TarihİT* BWş Tarihi 

Temiz Ercafl OrtaDoğüTı 

Kuruluş Yürütücü 

2 1 3 3 W f w ^ 5 P T W » l î p r « * * Dr. Aysel Afamtay - V > VB, 

Bütçe 
(YTL) 

4lM-

Temiz Kömür Teknolojilerinden Akışkan 
Yatakta Yakma Teknolojisi İle Türk Orta Doğu Tekrak 0. Mühendis* F. Kimya D m f ̂  „ , „ e ^ A 
Linyitlerinden Temiz ve VerimB Enerji Mühendisliği B. r f 0 L " • " e w n öe ıçu* 
Ektesi 

Sonuçlandı 01.092000 01.09.2002 21235 

an. *srŞS39*3*TF*$î 
*# ila «Gftt «.I<J?CB -+* 

r i ^ J - i * 

w ûzeMderinin Befirienmesi 

I 

Mühendisliği B. Prof. Dr. Ayşe Fdibeî Sonuçlandı 01.11.2000 01.11.2003 7500 

Geliştirme Çalışmalan ^ Prof. Dr. Deniz tiner 

^:Jİ İ - * 

Sonuçtandı 21032001 21.06.2001 

w*»yrö! -~ ™" & 01^2006- r^JÖ&2Ö09 

1600 

:̂ H| 

2 

a 

Ülkemiz Kâmûr Yakan Termfc Santral » » « « - « » 0 urıhondkHr F teoinü 
Uçucu KûllerirKtenLaboratuvar ve PBot S S E M R unerKHS"KKjeo**1 Prof. Dr. Afi İhsan Karayjğtt YorOrtOkte 01.09.2006 01.09.2008 
Tesiste Sente» Zeoüt Üretimi 

ffflr ^liîiiıii^ " ,]?yii|p|§' İ;̂  ;•':.-^:;"""IRiiliffllİlİİ|fe^^'^:'; ı
;^#^M^WıS 

229950 

O 



I 

Tablo 3: Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-1) 

w&mü:m*wmmmmmmmmm 
Hidrojen Üretiminde Ftafostyanm 
Komplekslerinin ElektrokataKtfc 
Akövitelerinin İncelenmesi 

Marmara 0. Mühendislik F. Kimya 
MGhendisiğiB. 

Yrd. Doç, Dr. Atıf Koca Yüröriûkte 01.09.2006 

Zirai Atıklar Kullanılarak Trametes 
verstcolor'dan Piranoz 2-Oksıdaz 
Enziminin Kanşbrmak Tank Reaktörde 
Üretimi, Tekstil Sanayinde Biyo-
Ağartmada Kufiammı ve Bryo-Anaitik 
Uygulama CHanaktannın Araştınlması 

Ege 0. Fen F. Biyokimya B. Doç. Dr. Nurdan Pazariroğlu YûrürlOkte 01.112005 

'" *!'.-fî;' ,iÜ2İİBİİSil"**!'j : 'L*»! '"•" •'.'.'-•JÜbhMıl 

^JlgpBiil 
'•V:\VaUI1Sn 

Çevre Dostu Benzin İçin Biyoetanokten Gazi 0. Mühendis&c-Mimarlık F. Kimya 
Etil Tersiyer BOtiİ Eter Üretimi MûhendtsBği B. 

Yürürlükte 01.09.2006 

Aük Yemekli Yağiann ve Bitkisel 
Yağiann Transesterificasyon Reaksiyon Kocaeli 0. Mühendis* F. Kimya 
İçin Uygun Katalizör Tasarımı ve Klnetk MühendisBği B. 
Çalışmalar 

Yrd. Doç. Dr. NezahatBoz Yürürlükte 01.08.2006 

file://'�V:/VaUI1Sn


Tablo 3: Mühendistik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı-2) 

Doğal Gaz Yakılan &r Ocakta Katı - . , T ^ k fl . ^ F 
Yûzeym Emsyon ve Venm Ozenne Etkisi l s t a n b u l T e k n * U M a l a n e F 

Sflpwkıiük|Kf 
Kutanarafcf 
Yermeyen 
Zeotazı " ̂ ^T-iSîSKKffiKEB*!""̂ *-' 
Yenilenebilir Enerj' Kaynağı Olarak 
Mkrobryal Yakıt Hücrelennin Yüzüncü Yıl Ü. 
Geisbnhıest 
,t •*• - - -• js&^ı^Mi fc jy" *ja*> ıs- ı*ıaîırfa r*' 

Yrd Doç Dr Erhan Böke 

Omunu" 

Yürürlükte 

•«# .<!«* ' 

ıA GebzeYülcsekT^«K)k*ErB Mûhencfis*F P r ^ t i r ^ İ ^ Y ^ ^ e M ' Yürürlükte 

Doç. Dr. NahıtAktaş Yürürlükte 

01052006 

01.07.2005 

01.012007 

0105 2007 158500 

01.07,2008 < 149940 V 

01.02.2009 140626 

Laktik Asit Baktenlen, Usozırı ve 
LaktoperoksuJaz Kullanılarak 
Antfenikrobiyal özelik Taşıyan Yenebilir , İzmir Yüksek Teknoloji Ens. Mühendislik F. 
Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Arnbalaj; : : Gıda Mühendisliği B. 
Materyallerine ve ÇeşitH Gfdalara 
Uygulanması 

Yrd. Doç. Dr. Figen Kore) 

;şiw 

Yürürlükte 

r|ytpoöfe ' m 072007^4 

01.07.2005 01.07.2007 138517 

tlİİlltİİ 
iiinii^^E 

Hızlı Filtrasyonda Çift Malzemen Rttre 
Yatağı ve Geri Kazanılmış Pulverize Cam Marmara 0. 
Kulanın» ve SHta Kumu İle Mukayesesi 

Prof. Dr. Ömer Akgiray YürürtOkte 01.07.2005 01.07.2007 128700 

llfiJİte'^^:?^'v:V:?>IİİİSİİ!ft! BİİİS-NŞ^'-^'^İ 

mmmim iilfiâöliili ! l*i i!2a»^ ^ ^ 

H 
03 

C0 



Tablo 3: Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı -3) 

"Oünmu 

Yakrt PiE Kullanımına Yönelk 
Etektrokatali* Elektrot Yüzeylerinin 
Oluşturulması ve Dönüşüm Verimi 
Yüksek Yakıtların Saptanması 

Tekstil Abksuterindan Serisin Proteininin 
Geri Kazanımı ve Serisinin Yeniden 
Kuttanım Olanaklarının Araştırılması 

Ege 0. Fen F. Kimya B. Doç. Dr. Zekeıya Dursun Yürürlükte 01.04.2005 01.042008 

., ' Is tar^TeknkO. l *m. 
Orta Doğu Teknk 0. Mühendisi* F. Prof. Dr. M. Ruşen Geçit Yürürlükte 01.08.2006 01.082008 

& S a S r ^ | S U t a Ç Ö M İ t İ İ 8 r t e n B 0 r Selçuk O.FerhEdebiyatF.KinyaB. Doç. Dr. Yunus ÇengeJoğhı Yürürlükte 01.092005 01.092007 

Alternatif Bir Yakıt Olan Bryodcelm 
Yanma Karakteristiklerinin NOx 
Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi 

Kocaeli 0 Teknik EğtarıF Doç! Dr.: Mustafa Çanakçı Yürürlükte 01.11.2005 01.112007 
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Tablo 3: Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı - 4) 

mmmmmm$mk 
. Zeytinyağı İşletmeleri Kaü{Pirina) ve 
Sm(Karasu) Atıklarından Mkrobfyal 
Upaz Üretimi 

Ege U. Möhendislk F. BryomûhendişBkB, Prof. Dr. Murat Elibof Yürürlükte 01.02.2007 01.08J2008 101640 

* - * % * , . - . 

Yıkama Gfcaztermda Termal Enerji 
Depolamaca Enerji Verimliliğinin Çukurova 0 Fen-EdebryatF 
Aıtmknast 

" IÎOTİIİ» 

Prof Dr Hahme ömür Paksoy Yürürlükte 01.05.2006 01.05.2008 97260 

SöperkritkSuOrtamındaTeksBAtık Yılda Teknik Ü.Kirıtya4tetaluıjiF.Kimva Y r İ D o f i Dr Mesut Aksun 
Sulannın Arıtılması MühendisliğiB. ;•;»:: \T-. * ^ Yürürlükte 01.04.2005 01.04^008 93780 

Buzoolaplannda Kullanılan Buhar 
Srkıştrrmalı Soğutma Çevriminin Ekserji 
Anareiitelncelenmesi 

Celal Bayar 0. Mühendislik F. Makine 
Mühendisliği B. Doç. Dr. Yunus Çerçi Yürürlükte 01.05.2006 01.05.2008 79775 



Tablo 3: Mühendislik Araşttrma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı - 5) 
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Türkiye İtin Sürdürülebilir Temiz 
Kalkınma Olanaklannın Araştırılması: 
Yenilenebilir Enerji Teknotojflerihın 
Yaygınlaşmasına Yönelik 
Prpjeksiyonlann Oluşturulması, ve 
Alternatif Temiz Kakınma Projelerinin 
Genşüriknesi 

Boğaziçi 0. Mühendisine F. Endüstri 
Mühendisliği B. 

Doç. Dr. Gûrkan KUM8AR0ĞLU Yürürlükte 01-04.2005 01.04.2007 74220 

^ZÜZZSZfiS" «-M***™*»** ***.***•» 
* ü i te l 

Yürürlükte 01.05.2006 01.05.2007 66000 

JhS»:gfP 

Su ve Atıksu Analizleri İtin Nano Boyutlu Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Mühendis*: F. rjoc Dr Nihal Bektas 
Analiz tötlerinin Geliştirilmesi Çevre Müh. B. ^ ' o w a * 

Yürürlükte 01.09.2005 01.09.2007 52800 

?&mj 
tıs i ör. n ;YûwrJuk&l5|fils'' 

- ' • • . • • ! ' $ $ & -

• • .; •.•.:;; ;:f;0i|]| 

•^0>2p0^ 38000 

o 

Çevreye Duyarlı Bakış Açısı 9e Tekstil Pamukkate 0. Mühendistik F. Endüstri 
Ürünlerinin Yaşam Döngülerinin Analizi Mühendisliği B. 

Yrd. Doç. Dr. Aşkıner Güngör Yürürlükte 01.07.2005 01.01.2007 23280 
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Hidrojen Üretimi 
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Tablo 3: Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Tarafından Desteklenen Projeler (Devamı - 6) 
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2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına satışı ve tes
cili yapılan ve kamu yararı dışında kullanılamayacak arsa ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'm cevabı (7/93) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.09.2007 

' Yaşar AĞYÜZ 
CHP Gaziantep Milletvekili 

Gaziantep'te var olan sayılı devlet yatırımlarından Tekel İçki 
Fabrikasının kapatılmasından sonra, yaklaşık 40.000 m2'lik şarap fabrikası alanı 
Tütün, Tütün Mamulleri Tuz Ve Alkol İşletmeleri A.Ş mülkiyetinde idi. 

Bu alan 30.10.2006 tarihli tapu devri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
adına satışı ile tescil edildi. 

"Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" Şerhi ile satılan bu 
alanda ilgili Belediye başkanlığının 10.05.2006 gün ve 106 sayılı belediye 
meclis kararı ile 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 14.07.2006 gün ve 164 sayılı 
belediye meclis kararı ile de 1/1000'lik Uygulama İmar Planı tadilatı yapılarak 
otel, akaryakıt istasyonu, alış- veriş merkezi ve konut alanına dönüştürüldü ve 
ihaleye çıkarılarak satılmaya çalışıldı. Hatta planda akaryakıt istasyonu olan 
parsel ihale edilerek satıldı. 

Bölge sakinleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin tepkileri ve belediye 
meclis kararının iptali için açılan davalar nedeniyle, satış iptal edildi ve 
uygulama geçici olarak durduruldu. 

Satışı sırasında "Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" 
şerhi bulunan bu arsa için Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan imar 
plan tadilatı ranta dayalı ve imar yasasının plan değişiklikleri hükümlerine 
aykırıdır. 

1. Satışı yapılan Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa mahallesi pafta: 
28 ada:442 parsel:45'de kayıtlı 41.547 m2'lik arsanın tapu devri üzerinde 
var olan "Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" şerhinin 
kaldırılması için ilgili kuruma talimatınız oldu mu? 
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2. Şehitkamil ilçe belediye sınırlan içinde bu parselin bulunduğu bölge, 
1950'li yıllarda yapılaşmaya başlayan ve nüfus yoğunluğunun fazla 
olduğu, sosyal donatı alanlarının (Okul, Sağlık Ocağı, Doğumevi, Kreş, 
Sosyal-Kültürel Tesis) yetersiz olduğu bir bölgedir. 
İmar değişikliğinin bu amaçları gerçekleştirmesi gerekirken, yoğunluğu 
artıran ve sadece satın alan belediyesine gelir sağlayan biçimde 
değerlendirilmesini kent yararına, halk yararına buluyor musunuz? 

3. Tapu satış senedinde var olan, "Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla 
Kullanılamaz" şerhini kaldırmayı düşünmüyorsanız, Büyükşehir 
belediyesince yapılan, imar değişikliğinin kamu yararına olmadığı 
nedeniyle, bu parseli satan kuruluşa iadesini sağlayarak, okul, 
hastane(doğumevi), kreş, sosyal kültürel tesis gibi planlanması ve yapımı 
için ilgili kamu kuruluşlarına tahsisinin gerektiği düşüncesinde misiniz? 

4. Kamu yararına kullanılmasını sağlamak amacı ile gerekli işlemlerin 
yapılması için ilgili kurumlara talimat vermeyi düşünüyor musunuz? 

5. Büyükşehir Belediye meclisinin imar plan tadilatının, tapu devrini 
almadan beş ay önce yapmış olması daha önce verilen sözlü güvenceye 
mi dayanmaktadır.Yoksa uyanık bir sezginin sonucu mudur? (İmar Plan 
değişikliği 11.05.2006 tarih ve 106 sayılı Büyükşehir Belediye meclis 
karan ile yapılmış, tapu devri ise Gaziantep, Şehitkamil 2.Bölge Tapu 
Sicil Müdürlüğünce 30.10.2006 gün ve 23753 yevmiye no ile yapılmıştır.) 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .ÖİB.0.65.00.610/ 8 7 5 8 26 Ekim 2007 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar AĞYÜZ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/93 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Gaziantep'te var olan sayılı devlet yatırımlarında Tekel İçki Fabrikasının kapatılmasından 
sonra, yaklaşık 40.000 m2'lik şarap fabrikası alanı Ttttttn, Ttttttn MamttUeri, Tuz ve Alkol 
İşletmeleri A.Ş. mülkiyetinde idi. Bu alan 30.10.2006 tarihli tapu devri ile Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi adına satışı ile tescil edildi. 

"Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" şerhi ile satılan bu alanda ilgili Belediye 
başkanlığının 10.05.2006 gün ve 106 sayılı belediye meclis kararı ile 1/5000'lik Nazım İmar 
Planı ve 14.07.2006 gün ve 164 sayılı belediye meclis kararı ile de 1/1000'Iik Uygulama 
İmar Planı tadilatı yapılarak otel akaryakıt istasyonu, alış-veriş merkezi ve konut alanına 
dönüştürüldü ve ihaleye çıkarılarak satılmaya çalışıldı. 
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Bölge sakinleri, muhtarlar sivil toplum örgütlerinin tepkileri ve belediye meclis kararının 
iptali için açılan davalar nedeniyle. Satış iptal edildi ve uygulama geçici olarak 
duruduruldu. Satışı sırasında "Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" şerhi 
bulunan bu arsa için Büyiikşehir Belediye Başkanlığınca yapılan imar plan tadilatı ranta 
dayalı ve imar yasasının plan değişiklikleri hükümlerine aykırıdır. 

SORU 1- Satışı yapılan Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa mahallesi pafta:28, 
ada:442, parsel:45 de kayıtlı 41.547 ml'lik arsanın tapu devri üzerinde varolan "Kamu 
Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" şerhinin kaldırılması için ilgili kuruma 
talimatınız oldu mu? 

SORU 2- Şehitkamil ilçe belediye sınırları içinde bu parselin bulunduğu bölge, 1950'li 
yıllarda yapılaşmaya başlayan ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, sosyal donatı alanlarının 
(okul, sağlık ocağı, doğumevi, kreş, sosyal-kültürel tesis) yetersiz olduğu bir bölgedir. İmar 
değişikliğinin bu amaçları gerçekleştirmesi gerekirken, yoğunluğu artıran ve sadece satın alan 
belediyesine gelir sağlayan biçimde değerlendirilmesini kent yararına, halk yararına buluyor 
musunuz? 
SORU 3- Tapu satış senedinde var olan, "Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Kullanılamaz" 
şerhini kaldırmayı düşünmüyorsanız, Büyükşehir Belediyesince yapılan, imar değişikliğinin 
kamu yararına olmadığı nedeniyle, bu parseli satan kuruluşa iadesini sağlayarak, okul, 
hastane (doğumevi), kreş, sosyal kültürel tesis gibi planlanması ve yapımı için ilgili kamu 
kuruluşlarına tahsisinin gerektiği düşüncesinde misiniz? 

CEVAP 1,2,3- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.(TEKEL)'ne ait 
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Mithatpaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 28 pafta, 442 ada, 
45 parsel numarasında kayıtlı 41.547 m2 yüzölçümlü taşınmaz "kamu yararına kullanılması ve 
kullanım amacının tapu siciline şerh edilmesi kaydı ile" 08.06.2006 tarih ve 2006/45 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurutu Kararı (ÖYK) uyarınca Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına devri gerçekleştirilmiştir. Şerhin kaldırılmasına yönelik özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının herhangi bir girişimi söz konusu değildir. 

SORU 4- Kamu yararına kullanılmasını sağlamak amacı ile gerekli işlemlerin yapılması için 
ilgili kurumlara talimat vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4- Bahsekonu arazi kamu yararına kullanılması amacıyla devredilmiştir. Devir amacı 
dışında kullanıldığına ilişkin bugüne kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ulaşan herhangi bir 
bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

SORU 5- Büyükşehir Belediye Meclisinin imar plan tadilatının, tapu devrini almadan beş ay 
önce yapmış olması daha önce verilen sözlü güvenceye mi dayanmaktadır? Yoksa uyanık bir 
sezginin sonucu mudur? (İmar Plan değişikliği 11.05.2006 tarih ve 106 sayılı Büyükşehir 
Belediye meclis kararı ile yapılmış, tapu devri ise Gaziantep, Şehitkamil 2. Bölge Tapu Sicil 
Müdürlüğünce 30.10.2006 gün ve 23753 yevmiye no ile yapılmıştır.) 

CEVAP 5- Büyükşehir Belediye Başkanlığına herhangi bir sözlü güvence verilmemiştir. 
Devirden önce yapıldığı ifade edilen imar değişikliği ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına intikal eden herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, özürlü vatandaşlara maaş bağlanmasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/100) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 04.09.2007 

>r. Afi'ARSLAr 
Muğla Milletvekili 

2022 sayılı kanunla özürlü vatandaşlarımız sosyal güvenlik kapsamına alınmış ve 
2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunuyla özürlü vatandaşlarımıza maaş 
bağlanmasını öngören uygulama başlatılmıştır. Ancak bürokratik engeller nedeniyle muhtaç 
durumda olan özürlülerimize maaş bağlanmasında sıkıntılar yaşanmakta ve özürlülerimiz 
mağdur edilmektedir. 

1 - 2005 yılından bugüne kadar kaç özürlü vatandaşımıza aylık bağlanmıştır? 
2- Müracaat tarihinden itibaren bir özürlünün maaş alabilmesi için ne kadar zaman 

geçmektedir? 
3- Geçimini güçlükle sağlayan ve muhtaç durumda olan özürlü vatandaşlarımıza maaşın 

en kısa sürede bağlanabilmesi ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için bir 
çalışmanız olacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00y?/^ 2T.//K/2007 
KONU : Yazalı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanhğı'nın 02.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/100-370/1212 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2007 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-8-130/3793 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ile Muğla Milletvekili Ali ARSLAN tarafından Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/100 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^irwf&BUKÇU 
Devlet Bakanı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR.ALİ ARSLAN'IN 
7/100 ESAS NOLU YAZİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABİDİR 

2022 sayılı kanunla özürlü vatandaşlarımız sosyal güvenlik kapsamına 
alınmış ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunuyla özürlü 
vatandaşlanmıza maaş bağlanmasını öngören uygulama baslatılmışbr. Ancak 
bürokratik engeller nedeniyle muhtaç durumda olan özürlülerimize maaş 
bağlanmasında sıkıntılar yaşanmakta ve özürlülerimiz mağdur edilmektedir. 

SORULAR: 

1) 2005 yılından bugüne kadar kaç özürlü vatandaşımıza aylık bağlanmıştır? 

2) Müracaat tarihinden itibaren bir özürlünün maaş alabilmesi için ne kadar 
zaman geçmektedir? 

3) Geçimini güçlükle sağlayan ve muhtaç durumda olan özürlü 
vatandaşlanmıza maaşın en kısa sürede bağlanabilmesi ve bürokratik 
engellerin ortadan kaldırılması için bir çalışmanız olacak mıdır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Başkanlığımız konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı'na özürlü aylığı almak için yapılan başvuruların sonuçlarındaki 
gecikme konusu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 17.10.2006 tarih ve 1654-3171 
sayılı yazısı ile gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 25 inci 
maddesinde yapılan değişiklik nedeni ile 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına aylık 
Bağlanması hakkında Yönetmelik hükümlerinin sakatlık aylığından yararlananların 
kapsamını genişlettiğinden başvuruların arttığı belirtilerek bunun sonucunda 
özürlülerin sakatlık aylığı almak için yaptıkları müracaatların sonuçlandırılmasında, 
başvuruları değerlendiren Merkez Sağlık Kurulunun yetersiz kalması nedeniyle 
gecikmelerin olduğu tespiti yapılmıştır. Başkanlığımız söz konusu sorunun çözülmesi 
için kısa vadede Merkez Sağlık Kurulunda daha fazla kişinin görevlendirilmesine ve 
kurulun haftada ikiden daha fazla toplanmasına ilişkin olarak gerekli tedbirlerin 
alınmasını, uzun vadede ise; birden fazla sağlık kurulunun oluşmasına imkan 
sağlayacak yasal düzenlemeye gidilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması ve 
bürokratik önlemlerin ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen 
cevaba göre; 

01/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Kanun ile 2022 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesine eklenen ek maddeyle: 
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Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü 
olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacaktan sağlık kurulu raporu ite 
kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 
özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık 
ortalamasına göre bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, 
bu kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarı % 300'ü tutarında, 

18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi 
bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü 
gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan 
daha az gelir alanlara, bu kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarın % 
200'ü tutarında, 

her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına 
göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az gelir olduğu halde, kanunen 
bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamış özürlü yakını bulunanlara bakım 
ilişkisi fiilen gerçekleştirmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek 
aylık tutarının % 200'ü tutarında aylık ödenmesi imkanı belirtilmiştir. 

Bu çerçevede; 

01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 09/10/2007 
tarihine kadar 68.096 özürlü vatandaşımıza aylık bağlanmıştır. 

2022 Sayılı Kanun uyarınca özürlü aylığı talebinde bulunan bir özürlü öncelikle 
bu talebini daimi ikametgahının bağlı bulunduğu Mahalli Maliye Teşkilatlarına 
yapmaktadır. Söz konusu müracaatlar, Mahalli Maliye Teşkilatlarınca adlarına 
düzenlenen belgelerle birlikte özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden aldıkları 
Sağlık Kurulu Raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna intikalinden sonra aylık 
bağlamaya esas belgeleri gerekli kontrolleri yapılarak, Sağlık Kurulu raporları 
incelenmek üzere 2022 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin »yönetmeliğin 12. 
maddesi uyarınca kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilmekte, 
Kurul kararına göre aylık bağlama sürece başlatılmaktadır. 

01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanun yürürlüğe girmesine rağmen, 
uygulanmasına ilişkin yönetmelik 20/06/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, bu tarihe kadar özürlü aylığı bağlanması için 
istenilecek belgelerin temini konusunda yapılan yazışmalar ve 2022 sayılı Kanunla 
kurulan bir sağlık kurulunun yetersiz olması gibi sebeplerden dolayı özürlü 
vatandaşlarımıza bağlanacak aylıklarda gecikmeler meydana gelmiştir. Ancak, ekim 
2007 ayından itibaren özürlü vatandaşlarımızın aylık talebi başvurularının Sosyal 
Güvenlik Kurumuna intikalinden itibaren belgelerinin eksiksiz olması durumunda 
sağlık kurulundaki inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

özürlü vatandaşlarımızın belgelerinin Kuruma intikalinden sonra en kısa 
sürede aylıklarının bağlanabilmesi için, 1 olan sağlık kurulu sayısı 2022 sayılı 
kanunda yapılan değişiklik sonucu 5'e çıkarılmıştır. Bunun sonucunda; sağlık 
kurulunda bekleyen tüm dosyalarımız incelenerek karara bağlanmış olup, incelenen 
86.820 dosyadan 57.730'u olumlu 26.394'ü ise red (%f>39 arası), ara karar ve iade 
kararı verilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. 
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Olumlu karar verilen 57.730 dosyamızdan 24.000 dosyaya aylık bağlanmış, 
7.500 dosya eksikliklerin tamamlanması için yazışmaya alınmış olup, yaklaşık olarak 
26.230 dosyanın ise işlemleri devam etmektedir. 

Olumsuz, ara karar ve iade karar verilen 26.394 dosyanın ise, yazışması 
yapılmak suretiyle işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

Sonuç olarak; söz konusu Kanun değişikliğinden dolayı artan iş yükünü 
azaltmak amacıyla, sağlık kurulu sayısı 1 iken 5'e çıkarılarak, sağlık kurulu 
sorunumuz çözülmüştür. Aylık bağlama yönüyle personel eksikliği de giderilmiş olup, 
bilgisayar programlarının da geliştirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızın başvurularını kolayca takip edebilmeleri için bilgisayarda evrak 
takip programı hizmete sunulmuş olup, Kurumun www.SQk.gov.tr internet 
adresinden 2022 sayılı Kanuna göre evrak takip programından başvurular takip 
edilebilmektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 

4.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kuraklıktan etkilenen tarım sektörünün desteklenme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/123) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorulanına Başbakan Sn. Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 19.09.2007 

-—TîâsanMACİT 
DSP İstanbul Milletvekili 

Bilindiği üzere küresel ısınmaya bağlanan yaşamış olduğumuz kuraklık sonucu olarak, 
ülkemizin tarımsal üretimi oldukça olumsuz etkilenmiştir. Tanmsal üretimde verimin 
düşmesine, ürün kalitesinin bozulmasına ve üretimde maliyetlerin artmasıyla birlikte 
üreticinin gelir seviyesinde büyük oranda düşüşe neden olan bir tarımsal üretim yılı 
yaşamaktayız. Bu kapsamda; 

1-Çiftçilerimizin üretim kaybından kaynaklanan gelir kaybının giderilmesi için ne tür 
tedbirler uygulamayı düşünüyorsunuz? 

2-Tanm sektörü ile gerek sanayi gerekse hizmetler sektörleri arasındaki gelir farklılığını 
azaltmak için uygulamayı öngördüğünüz politikalarınız var mı? 

4imet ÇU 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

lAZn,'' B-J2.0.A.SGB.0.03.610/9oo S 26EKİM2007 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi: Başbakanlığa gönderdiğiniz 02.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02- 7/123-615/1725 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Hasan MACİT' e ait 7/123 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Mehdi EKER 

V 

EKLER: . 
1-Görüş 7/123 B a K a n 

önerge Sahibi : Hasan MACİT 
İstanbul Milletvekili 

Esas No :7/123 

Bilindiği üzere küresel ısınmaya bağlanan yaşamış olduğumuz kuraklık sonucu olarak, ülkemizin 
tarımsal üretimi oldukça olumsuz etkilenmiştir. Tarımsal üretimde verimin düşmesine, ürün 
kalitesinin bozulmasına ve üretimde maliyetlerin artmasıyla birlikte üreticinin gelir seviyesinde 
büyük oranda düşüşe neden olan bir tarımsal üretim yılı yaşamaktayız. Bu kapsamda; 

SORU 1) Çiftçilerimizin üretim kaybından kaynaklanan gelir kaybının giderilmesi için ne tür 
tedbirler uygulamayı düşünüyorsunuz? 

. SORU 2) Tarım sektörü ile gerek sanayi gerekse hizmetler sektörleri arasındaki gelir farklılığını 
azaltmak için uygulamayı öngördüğünüz politikalarınız var mı? 

CEVAP 1-2) Bilindiği üzere, 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere yardım 
yapılmasına ilişkin 04.07.2007 tarih ve 2007/12339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan yürürlüğe 
girmiştir. Kararname kapsamında, ürünlerin %25 ve üzerinde zarar gördüğü ve yine Kararnamede 
belirtilen İl/ İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 
kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için buğdayda 15 YTL/dekar, arpa ve korunga için 
12 YTL/dekar, fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenecektir. 

Diğer taraftan, ülkemizin küresel iklim değişikliğinden ne derece etkilenebileceği ve bu 
değişikliklerin risk analiz çalışmalarının yapılacağı ve gerekli tedbirlerin alınacağı "Kuraklık 
Yönetim Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştur. Ayrıca, Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde 
kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. 
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Bakanlığımızca çiftçilerimize sağlanan destekler ve uygulamaya konulan birçok proje ve 
programla tarım sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir, özellikle son 4-5 yılda 
çiftçilerimize verilen tanmsal desteklerdeki artışlar çiftçilerimizin üretim yapabilmesi ve gelirlerini 
artırması bakımından önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda; 

• öncelikle 809 bin üreticimizin 2.7 katrilyon TL'lik kredi borcunun 1.5 katrilyon TL'lik 
kısmı silinmiş olup, geriye kalan borçlan yeniden yapılandınlmıştır. 
Yıllardır biriken sulama elektriği borçlanna ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
Bazı Tanmsal Girdilerde KDV İndirimi yapılmıştır. 
İşlenmiş bazı tanmsal ürünlerde KDV indirimi yapılmıştır. 
Tanmsal kredi faizleri % 59'dan % 17,5'e indirilmiştir. Aynca, bazı konularda 
sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilerek faiz oranlan % 7-13 aralığına çekilmiştir. 
Önemli konularda 12 adet Kanun çıkanlmıştır. 
2002 yılında 550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi kullandınlmış iken, 2006 yılında 
toplam 1,1 milyon çiftçiye 5,2 milyar YTL kredi kullandırılmıştır. 
Çiftçilerimize 1 milyar 534 milyon YTL mazot desteği verilmiştir 
Yine çiftçilerimize 634 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 
2002 yılında 2 milyar 188 milyon YTL olan toplam tarımsal destek miktan 2007 yılında 5 
milyar 233 milyon YTL'ye çıkanlarak %180 artış sağlanmıştır. 
Aynı dönem itibariyle prim destekleri 186 milyon YTL'den 1 milyar 150 milyon YTL'ye 
çıkarılmış ve 6 kat artış sağlanmıştır. 
Aynca üreticilere 922 milyon YTL hububat primi verilmiştir. 

2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri 9 kat artırılarak 710 milyon 
YTL'ye çıkanlmıştır. 
Kooperatiflere verilen destekler önemli oranda artınlmıştır. 
Tanmsal ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
kırsal kalkınma yatırımları desteklenmeye başlamıştır. Destekleme kapsamında 1.256 adet 
projeye 151 milyon YTL hibe desteği sağlanmıştır. 
2005 yılında sertifikalı tohumluk kullanan üreticilerimize ilk kez destek verilmiştir. 2002 
yılında, 80 bin ton olan sertifikalı tohumluk kullanımı, özendirici destekleme tedbirleri ile 
2006 yılında 353 bin ton'a çıkmıştır. 
Süne mücadelesinde önemli basan elde edilmiş, ülkemiz kaliteli buğday ihtiyacını yurt 
içinden karşılar hale gelmiştir. 
14 TÎGEM işletmesi kiraya verilerek, 14 adet büyük ölçekli özel sektör tanm işletmesinin 
kurulması sağlanmıştır. 
Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarının başlatılmasından 2002 yılma kadar toplam 
450 bin hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Hükümetimiz döneminde bu alan 
525 bin hektara çıkanlmıştır. 
Mera ıslah çalışmalarına önem verilmiş, 2002 yılında 68 bin dekar olan mera ıslahı çalışma 
alanı 2005 yılında 900 bin dekara çıkanlmıştır. 
Suni tohumlama çalışmaları hız kazanmış, yetkilendirilen özel veteriner hekim 
uygulamasıyla, suni tohumlama sayısı 2006 yılında 2 milyon 100 bine çıkanlmıştır. 
Tanm Sigortası uygulamaları başlatılmış 2006 yılı Haziran ayından bugüne kadar değişik 
konularda 210 binin üzerinde poliçe kesilmiştir. 
Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkanlmış, TAR-ET Projesi başlatılmıştır. 
Tanmsal havza zenginliğimizi esas alan "Havza Bazlı Projeler" ve "Havza Bazlı Destek" 
uygulamalan pilot uygulamalarla başlatılmıştır. 
2007 yılından itibaren, toplam 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekimin, sözleşmeli 
statü ile istihdam edilmesini sağlayan TAR-GEL Projesi uygulamaya konulmuştur. 
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• Tarımsal ürünlerdeki ilaç ve gübre kalıntıları ile ilgili sorunların tarlada çözümünü esas 
alan "Yayımın özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tanm Danışmanlığı Projesi" başlatılmıştır. 

• Meyve bahçelerimizin uluslararası pazarda talep edilen çeşitlere dönüştürülmesini esas alan 
"Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi" başlatılmıştır. 

• Tanm işletmeleri ve arazilerinin mirasa konu olmaktan çıkarılarak, bölünmelerinin 
önlenmesi ve konu hakkında uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi amacıyla, 
Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile müştereken mevzuat değişiklik çalışmaları 
başlatılmıştır. 

• Her yıl nadasa bırakılan S milyon hektar alanın sürekli üretimde kullanılmasını esas alan 
"Minimum İşlemeli Tanm Projesi" hayata geçirilecektir. 

• Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesini amacıyla, TÎGEM, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye tş Kurumu'nun birlikte gerçekleştirecekleri 
"Sertifikalı Tanm işçileri Projesi" uygulamaya konulmuştur. 

• Fİ Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu - Özel Sektör 
tşbirliği Projesi ile sebze tohumculuğunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. 

• Bakanlığımıza bağlı 60 araştırma enstitüsünün özel sektör ve üniversitelerin kullanımına 
açılması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır. 

Tanm sektörünün iyileştirilmesine yönelik faaliyetler önümüzdeki dönemde de artarak devam 
edecektir. 

5.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, kayıt dışı istihdam ve çalışma saatlerine ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/125) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Uluslararası Çalışma örgütü 1LO Türkiye Ofisi tarafından yayınlanan bültene göre 
Türkiye'de İş Kanunu'nda 45 saat olan haftalık çalışma süresi özellikle de imalat 
sanayiinde 52,2 saate ulaşmıştır. Kanuna aykın bu uygulamanın en önemli sebebi kayıt 
dışı istihdam ve sigortasız işçi çalıştırma uygulamasıdır. Ancak işçi sağlığı için haftalık 
çalışma saatlerine uyulması son derece önemlidir. Bu çerçevede; 

1. Türkiye'de kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için alınan önlemler nelerdir? 

2. İşyerlerinde haftalık çalışma saatlerine uyulmasını sağlamak için alınması 
düşünülen önlemler nelerdir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.13.SGB.O:12.00-00/610-WC> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

2 6 Ettim 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02/10/2007 tarih ve A.Ol .O.GNS.0.10.00.02-152 sayılı yazımz. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. Gaye ERBATUR'a ait 7/125 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 

ADANA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. N.GAYE ERBATUR'UN 7/125 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Bakanlığımızca hazırlanan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, 
04/10/2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/28 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 

Bu proje Türkiye'de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan 
faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Denetimin tek başına kayıt dışı istihdamın çözümü olarak öngörülmesi yanlıştır. 
KADÎM Projesinde uygulanmakta olan bu beş ana bileşen uluslararası alanda da kabul gören 
bir yaklaşım olan "Karma Politikalar" çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Kayıt dışı istihdam mevcut ekonomik sistemden beslenen, örtülü uzlaşmayı yansıtan 
bir yapıyı ifade etmektedir. Bu nedenle kayıt dışı istihdamla mücadelede kamunun tüm 
kesimleri, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kurumlarının kararlı işbirliği ve 
birlikte hareket kabiliyetinin artışı nisbetinde başarılı sonuçlar elde edilebilecektir. 

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda, uluslararası deneyimler ve ülkemizde 
yapılan araştırmalar beş ana faaliyetin birlikte eş zamanlı uygulanmasıyla sonuç 
alınabileceğini ortaya koymaktadır. 

Bu beş ana faaliyet; 
1) Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri: Halkımızda sosyal güvenlik ve 

sigortalılık bilincinin yerleşmesi için yazılı ve görsel araçların kullanılması, çeşitli seminer 
toplantı, paneller ve okullarda konuya ilişkin yarışmalar (şiir-kompozisyon) gibi faaliyetler 
yürütülmektedir. 

KADÎM Projesi faaliyetleri kapsamında; 
2006 yılı Ekim ayı içerisinde 400.000 adet broşür ve 50.000 adet afiş bastırılmış ve 

ülke geneline dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

-/< 
ık ÇELİK / 
Bakan ' 
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2007 yılı Ocak ayı içerisinde Bakanlığımız Müfettişlerine, 81 îl Valiliğine, Sosyal 
Taraflara, Bölge Müdürlüklerimize dağıtımı yapılmak üzere 3000 adet KADÎM Projesi 
Kitapçığı hazırlanmış ve dağıtımı tamamlanmıştır. 

2006 Kasım-2007 Şubat aylarını kapsayan dört aylık dönemde 40.840 kişiye sosyal 
güvenlik ve sigortalılık bilincinin arttırılması yönünde eğitim verilmiştir. 

2) Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Koordinasyonun Sağlanması: Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Projenin icrasını; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon halinde ve başta 
sendikalar ve meslek kuruluşları olmak üzere sosyal taraflar ve diğer sivil toplum kuruluşları 
ile birlikte yürütecektir. Projenin icrası aşamasında gerek duyulan diğer kuruluşlarla da 
koordinasyon sağlanacaktır. 

Bu çerçevede, il düzeyinde kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmaların 
valilerimizin sorumluluğunda ilgili tüm kuruluşların katkı ve katılımları ile yürütülmesi 
uygun görülmüştür. 

09 Kasım 2006 ve 20 Mart 2007 tarihlerinde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele 
Koordinasyon Kurulu, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında 
toplanmıştır. 

26 Şubat 2007 tarihinde 81 İl Vali Yardımcısının katılımı ile KADlM Projesi İl 
Koordinatörleri toplantısı yapılmıştır. 

3) Bürokratik Engellerin Azaltılması Faaliyetleri: İşyeri açma ve kurma izni için gerekli 
olan belge sayısı azaltılmıştır. Şirket kuruluşu için gerekli olan işlem sayısı 19 işlemden 3 
işleme indirilmiştir. Sigortalılık işlemleri internet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 

4) İstihdam Maliyetlerinin Azaltılması: İstihdam ve prim yüklerinin azaltılması ile ilgili 
gelir ve kurumlar vergilerinde indirimler yapılmış ve sigorta ve prim borçları yeniden 
yapılandırılmıştır. 

İstihdamın geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında ; 01/01/2008 tarihinden itibaren yeni 
işe başlayan işyerleri ile bu tarihten önce işe başlamış olan işyerlerinin 2007 yılı Aralık ayına 
ait Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı 
sayısına ilave olarak yeni işe alınan ve fiilen çalışan sigortalılardan, işe başlatıldıkları tarihten 
itibaren, onikiay süreyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tahakkuk ettirilecek 
sigorta priminin işveren hisselerinin yüzde ellisinin Hazinece karşılanması, 
sözkonusu işyerlerinde yeni işe alman ve fiilen çalışan sigortalılardan işe başlama tarihleri 
itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar için ise işe başlatıldıkları tarihten 
itibaren, oniki ay süreyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tahakkuk ettirilecek 
sigorta priminin işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması, 

Hazinece karşılanacak tutarın, sigortalı sayısı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç altı sınıra göre hesaplanan 
işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden, yukarıda belirtilen 
miktarlarla belirlenen tutarı aşamayacağı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Bu kapsamda sigorta prim işveren hisselerinin Hazinece karşılanabilmesi için 
işverenlerin çalışdıklan sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi ve 
sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutan ile Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren 
tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Kuruma yapılacak 
ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammımn işverenden tahsil edilebilmesine 
yönelik düzenleme yapılması planlanmaktadır. 

5) Etkin ve Caydırıcı Denetim: KADİM Projesi faaliyetleri kapsamında etkin, caydırıcı 
ve bilinçlendirici denetim faaliyetleri aralıklı olarak proje süresince devam ettirilecektir. 

Vatandaşın sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi, sigortasız çalışma ile ilgili ihbar 
ve şikayetlerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılabilmesi için fiili denetime ağırlık verilecektir. 

- 3 7 9 -



TBMM B:13 30.10.2007 

Kayıt dışı istihdamla mücadelede en etkin denetim yöntemlerinden biriside, sigorta 
müfettişinin yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, 
benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı gibi kıstaslar dikkate alınarak işin yürütümü için 
gerekli olan asgari işçilik miktarını saptama yöntemidir. 

Asgari işçilik uygulaması, işyerinde fiili denetimi, kayıt ve belgelerin incelenmesini, 
kamu kurumları ve meslek kuruluşları ile koordineyi içeren komple bir denetim 
sistemidir. Bu sistem geliştirilerek devam ettirilecektir. 

Kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerle veya alman bilgilerle çapraz 
denetimin etkinliğinin arttırılması hedeflenmekte, bu amaçla çeşitli kanun ve yönetmeliklerde 
değişiklikler öngörülmektedir. 

İşyerlerinde fiili denetim genellikle ihbar ve şikayetlere bağlı olarak veya İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yıllık programlar içinde 
belirli dönem ve illerde yaygın yoğun denetim olarak gerçekleştirilmektedir. İşyerlerinde 
yapılacak fiili denetim öncesi ülke veya bölge/il ölçeğinde yoğun bir bilgilendirme 
kampanyasının başlatılması olumlu sonuçlar vermektedir. <--^v^. 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Çalışma süresi" başlıklı 63/ maddelsfade, 
"Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlattı nimamrşsâ' % 
süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. "Y'\ * ••'•' \ 

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık 
süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşama/. 
Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken 
işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir. 

Anılan hükme dayanılarak hazırlanan "İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği" 06/04/2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazete'de, "Sağlık Kuralları 
Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik" ise 15/04/2004 tarihli, 25434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Söz konusu Kanunun "İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık" başlıklı 104. 
maddesinde, "Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte 
belirlenen çalışma sürelerine aykın olarak işçilerini çalıştıran ... işveren veya işveren vekiline 
beşyüz milyon lira para cezası verilir."hükmü öngörülmüştür. 

Maddede öngörülen idari para cezası miktarı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 
nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta olup, 
bu miktar 2007 yılı için 844.- Yeni Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. 

Diğer yandan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 91. maddesine göre, çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuatın uygulamasının Devlet adına izleme, denetleme ve teftiş etme görevi Bakanlığımız 
İş Müfettişlerine ait bulunmaktadır. 

Bakanlığımız İş Müfettişlerince, yukarıda belirtilen görevler, işyerlerinde genel, 
kontrol ve inceleme teftişi türünde yerine getirilmekte, incelemeler sonucu düzenlenen 
raporlarda, mevzuata aykın davrandığı tespit edilen işverenler veya işveren vekilleri hakkında 
gerekli yasal işlemler ilgili Bölge Müdürlüklerimizce yerine getirilmektedir. 
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6.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, Eskişehir'deki ilköğretim okullarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/158) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELÎK tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

F. Murat SÖNMEZ 
Eskişehir Jjfl illetvekili 

1- Eskişehir'deki ilköğretim okullarında il merkezi ve ilçeler bazında derslikler yeterli 
midir? Yeterli değilse ne kadar yeni dersliğe ihtiyaç vardır? Bu ihtiyacın giderilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2- Eskişehir'deki ortaöğretim kurumlarının öğretmen ve derslik ihtiyacı ne kadardır? 
3- Eskişehir'deki ilköğretim okullarında öğretmen başına ne kadar öğrenci düşmektedir? 

Öğretmen sayısı yeterli midir? Yeterli değilse branşlar bazında öğretmen ihtiyacı ne 
kadardır? 

4- Eskişehir'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ne kadardır? 60. Hükümet 
programında da yer aldığı üzere bu sayının 30 ve altına düşürülmesini sağlamak için 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

5- Eskişehir'de kaç okulda ikili öğretim yapılmaktadır? Bu okullarda tekli öğretime ne 
zaman geçilecektir? 

6- Eskişehir'deki ilköğretim okullarında sosyal faaliyet alanları yeterli midir? Kaç 
ilköğretim okulunda kütüphane ve laboratuar vardır? 

7- Eskişehir'deki ilköğretim okullarının ne kadarında yaşanabilecek sağlık sorunlarına 
acil müdahale için sağlık bürosu vardır? Varolan sağlık bürolarında gerekli personel 
var mıdır? 

8- Eskişehir'de yeteri kadar okul öncesi eğitim kurumu var mıdır? Eskişehir'de okul 
öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? 

9- 2007-2008 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala Eskişehir'de ilk ve orta 
öğretim kurumları, fiziki anlamda hazır hale getirilmiş midir? Eskişehir'deki okulların 
bakım ve onarımlarının yapılması için 2007 yılında ne kadar harcama yapılmıştır? 

10-Eskişehir'de bazı yerlerdeki taşımalı eğitimden vazgeçilerek, köylerde tekrar 
birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçilmesi yönünde bir düşünce veya çalışma var 
mıdır? Varsa nedeni nedir? 

11 - Her kayıt döneminde olduğu gibi bu yıl da yeni kayıtlarda bağış adı altında velilerden 
zorla kayıt parası alındığı duyum ve şikayetleri vardır. Eskişehir'de de yaşanan bu 
sıkıntı ile ilgili olarak Bakanlığınıza bir şikayet gelmiş midir? Geldi ise gereği için ne 
yapılmıştır? Bakanlığınız her yıl yaşanan bu sorunu ortadan kaldırmak için neler 
yapmaktadır? Okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli ve yeterli ödenek tahsisi 
yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ L&Lj£ 2 3 //0/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02.10.2007 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-152 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Fehmi Murat SÖNMEZ'in, "Eskişehir'deki ilköğretim 
okullarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/158 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız kayıtlarına göre, Eskişehir'deki ilköğretim okullarının 119 dersliğe 
ihtiyacı bulunmakla birlikte 2007 Yılı İl Yapım Programı'nda 176 derslik yapımı planlanmıştır. 
Bu dersliklerin bitmesi durumunda Eskişehir ilinin derslik ihtiyacı ortadan kalkmış olacaktır. 

2. Eskişehir'deki ortaöğretim kurumlarının derslik ihtiyacı bulunmamaktadır. Diğer 
taraftan, bu İlin Eylöl-2007 tarihi itibarıyla öğretmen ihtiyacı da bulunmamakta ve hatta değişik 
alanlardan toplam 399 öğretmen fazlalığı bulunmaktadır. 

3. Eylül- 2007 tarihi itibarıyla Eskişehir ilinde; öğretmen başına 18, her şubeye 27 
öğrenci düşmektedir, öğretmen sayısı yeterli olup ihtiyaç bulunmamaktadır. 

4-5-6. Bakanlığımızda 2007-2008 eğitim-öğretim yılı istatistiki verilerinin tamamına 
ilişkin süreç henüz tamamlanmamış olup 2006-2007 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, 
Eskişehir'de: 

a) İlköğretim kurumlarında bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 28, ortaöğretim kurumlarında 
bir dersliğe düşen öğrenci sayısı ise 29'dur. 

b) İlköğretim okullarının sayısı toplam 247 olup bunların 38'inde ve ortaöğretim 
okullarının sayısı toplam 105 olup bunların da 6'sında ikili öğretim yaptlmakta olup bunların da 
normal öğretime geçmesi için bütçe imkânları oranında yıllara göre gereği yapılacaktır. 

c) 145 ilköğretim okulunda kütüphane, 154 ilköğretim okulunda bilgisayar labVBT sınıfı, 
114 ilköğretim okulunda da fen bilgisi, fizik ve ortak kullanılan laboratuvart bulunmaktadır. 

7. Eskişehir'deki pansiyonu bulunan ilköğretim kurumlarının tamamında sağlık odası ile 
kadrolu hemşire bulunmaktadır. Her yıl eğitim-öğretim yılı başladığında tüm okullarda İl Sağlık 
Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde sağlık taraması yapılmakta olup acil bir sağlık 
durumunun oluşması halinde okul yöneticilerince tedavi için gereken yapılmaktadır. 

8. 60'ıncı Hükümet Programı'nda; iktidara geldiğimizde % 11 olan okul öncesi 
eğitimdeki okullaşma oranını, büyük bir çaba harcayarak % 25'e çıkardığımız, yeni dönemde bu 
oranı % 50'ye çıkaracağımız belirtilmekte olup bunun için her türlü eğitim kurumu bünyesinde 
anasınıfı açılması çalışmaları devam etmektedir. 

9. Bakanlığımızca, Eskişehir ilindeki okulların bakım ve onarımları için 09.10.2007 tarihi 
itibariyle 2.076.280 YTL ödenek gönderilmiş olup bu ödeneğin kullanımı mahallinde 
gerçekleştirilmektedir. 

10. Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde 
öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin özellikleri belirlenmiş, 13'üncü maddesinin; 
"Yapılan planlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri 
ile merkez ilköğretim okulları, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya 
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konulur. Bu onay bir öğretim yılı geçerlidir." hükmü doğrultusunda da illerimizde taşımalı 
ilköğretim uygulanmakta olup Eskişehir'de bazı yerlerdeki taşımalı eğitimden vazgeçilerek, 
köylerde tekrar birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçilmesi yönünde herhangi bir çalışma veya 
planlama bulunmamaktadır. 

II. 26.06.1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 4'üncü maddesinde; "Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve 
kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz.", 31.05.2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği 
Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinde de; "Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya 
zorlanamaz." hükümleri yer almaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımızın; 13.08.2004 tarih ve 3021 (2004/58) sayılı Genelge'sinde; 
"Velilere bağışta bulunulması için hiçbir şekilde zorlama yapılmayacaktır. (...) Aksine hareket 
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır." denilmekte olup Bakanlığımızın konuya ilişkin 
15.06.2007 tarihli ve 10750 sayılı yazısı da bütün valiliklere gönderilmiştir. Ancak, şikayet 
olması hâlinde valiliklere gönderilerek zaman geçirilmeden incelettirilmesi ve ilgili mevzuat 
hükümlerinin yasakladığı fiilleri yapan yöneticiler hakkında gerekli işlemin yapılması 
sağlanmaktadır. 

Bakanlığımızın bütçesi oluşturulurken mevcut kaynaklar çerçevesinde okullarımızın 
giderleri için de ödenek konulmakta, bu ödenekler mahalline. Maliye Bakanlığının serbest 
bıraktığı oranlar dâhilinde gönderilmekte ve bu konuda herhangi bir aksama olmaması için gereği 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, bütçeden ilköğretim okulları için öngörülen ödenekler il özel idare 
bütçelerine aktarılmakta ve bu okulların ödenek ihtiyacı il özel idarelerince karşılanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

7.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, İstanbul'daki okulların depreme karşı güçlendirilmesi 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/199) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sn.Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim.13.09.2007 Ç e t l n SOYSAL 

İstanoul IvJHleJîveMi 

' n 
Yaklaşık 2 milyon 500 bin öğrencinin 17 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacağı istanbul'da 

okullar dağ gibi yığılmış sorunlarla açılıyor.Plansızlık ve her işi son ana bırakma anlayışıyla bu sorunlar 
daha da katlandı.Yaz boyunca hiçbir iş yapmadan Sn. Başbakan'm deyimiyle 'yan gelip yatan' İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda depreme karşı güçlendirme çalışma nedenfyle eğitime bir hafta kala 
çalışmalara başladı.Yapılan bu çalışmalar nedeniyle istanbul'da 240 okulun öğrencisi bölgedeki başka 
okullara nakledildi.Ayrıca henüz deprem tetkikleri yapılmamış 1.100 okul binasının ise depreme 
dayanıklı olup olmadıkları uzmanlar taraf ından oluşturulacak bir kurul ile Ekim ayında belirlenecek. 
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1)Eğitim öğretimin ve okulların yapım onarım çalışmalarının aynı tarihte başlaması mantıklı mıdır?Yaz 
boyunca istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ne yapmıştır? 

2)Tadilat nedeniyle bölgelerinden uzak okullarda eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerin ve aylık 
en az 100 YTL vererek çocuklarını servisle okula göndermek zorunda kalan velilerin mağduriyetleri ne 
zaman glderllecektir?Çalısmalar ne zaman tamamlanacaktır? 

3)İstanbul il Milli Eğitim Müdürü çalışmaların gecikme nedenini Dünya Bankası'ndan kredinin geç 
onaylanması olarak açıklamıştır.Dünya Bankası ve İMF politikalarıyla eğitim gibi hayati önem taşıyan 
ulusal meseleleri yönlendirmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞtTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/*/#42- 22.//0/2OO7 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-152 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın, "İstanbul'daki okulların depreme karşı 
güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/199 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği İstanbul 
Valiliğince oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı dahilindeki onarımlar İçin 
11.063.596 YTL ve ortaöğretim kurumlarının onarımı için de 2.889.000 YTL olmak üzere 
toplam 13.952.596 YTL ödenek ayrılmış olup işlerin ihaleleri ve gerçekleştirilmeleri İstanbul 
Valiliğinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) İlde 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edilmiş olan 1.900 eğitim binasının Teknik 

Üniversite ve uzman kuruluşlara tetkiklerinin yaptırıldığı, 133 okul binasının yıkılarak 
yeniden yapıldığı, 83 okul binasının takviye edildiği, 505 okul binasının takviye projelerinin 
hazırlandığı, 

b) 2007 yılı İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 
(İSMEP) programı için verilen 240 okuldan; 167'sinin takviye inşaatına başlandığı, 16'sına 
yıkım kararı verildiği, kalan 57 okulun incelemelerinde sonuç aşamasına gelindiği, yıkılıp 
yeniden yapılmasına karar verilen 16 okul binasından; 2'sinin yıkılıp yeniden yapım 
işlemlerine başlandığı ve 9'una da başlanmak üzere olduğu, kalan 5 okulun çalışmalarının 
devam ettiği, 

c) 2008 yılı programı için takviye projesi hazır olan 145 okul bünyesindeki 150 derslik 
binası ile deprem tetkiki henüz yapılmamış 318 okul bünyesindeki 358 derslik binasının daha 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) verildiği, bu binalar içerisinden 108'inin İPKB 
tarafından incelenmek üzere seçildiği, 

ç) İl Özel İdaresinin İSMEP kapsamında güçlendirme müteahhit ihalelerine çıktığı, 
müteahhit firmalarla Nisan ayından itibaren sözleşme yapılmaya başlandığı, yaz dönemi 
boyunca da yeni sözleşmelerin imzalandığı, şu an itibarıyla okullardaki güçlendirme 
çalışmalarının devam ettiği ve sözleşme bitim tarihinde bütün okulların güçlendirme 
çalışmalarının sona ereceği, 
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d) Tadilat nedeniyle bölgelerinden uzakta eğitim görmek zorunda kalan 58 okulun 
20.488 öğrencisinin taşıma ücretlerinin okullarının inşaatları tamamlanıncaya kadar İl Özel 
İdaresi tarafından karşılanacağı, 

e) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, orta dereceli okulların onarımı ile ilgili olarak 
okullardan gelen talepler doğrultusunda teknik elemanların görevlendirildiği, bu elemanların 
okullarda inceleme yaparak gerekli keşifleri hazırladıklan, hazırlanan keşifler doğrultusunda 
ihale talimatları ve ödeneklerle ilgili sürecin tamamlanmasına müteakip ihale işlemlerine 
başlanıldığı, ihalelerin yaz dönemi boyunca yasal süreci çerçevesinde devam ettiği, 
onarımların büyük çoğunluğunun tamamlandığı, 

f) İlköğretim okullarının onarım işlerinin ise İl Özel İdaresi tarafından paket ihale 
şeklinde yapıldığı ve okullardaki onarımların eğitim-öğretime başlanmadan tamamlandığı 

anlaşılmaktadır. 
Bakanlığımızca, okulları güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için gerekli gayret 

gösterilmekte; bütün imkânlar değerlendirilerek oluşturulan kaynaklarla bizden önceki 
hükümetlerin bu konudaki ihmalinin telafisine çalışılmakta olup söz konusu iddianın gerçekle 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇE£IK 
Millî Eğitim Bakanı 

8.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, ilköğretim ders kitaplarında alevilikle ilgili bilgilere yer 
verilmemesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/200) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI* NA 

Aşağıdaki sorularımın 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 

O Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletveki 

1- Bir yaşam ve inanç biçimi olan Aleviliğin, ilköğretim ders kitaplarında sadece 
tek kelimeyle yer almasının nedenini açıklar mısınız? 

2- Alevilik ile ilgili ayrıntılı bilgilerin, ilköğretim çağındaki öğrencilerimize 
okutulmasında neden sakınca görülmektedir? 

3- Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilköğretim ders kitaplarında, Alevilerle ilgili 
temel bilgilere yer verilmemesi milyonlarca Alevi yurttaşımıza karşı yapılan bir 
haksızlık değil midir? 

4- İlköğretim ders kitaplarında Alevilik yaşam ves %ıanç biçimine yer 
verilmemesi, AKP'nin bu kesime bakış açısından mı kaynaklanmıştır? 

5- İlköğretim kitaplarımızda varolan bu eksiklik giderilecek midir? Giderilecekse 
ne zaman? 

385-
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T.C. 
MİLLÎ EĞÎTtM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ IJSbU Z 5 //O/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 02.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-152 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ'in, "ilköğretim ders kitaplarında Alevilikle 
ilgili bilgilere yer verilmemesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/200 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı'nda din konusu, bilimsel 
bir tarzda ele alınmış, herhangi bir mezhep, felsefi düşünce ve yorum biçimine dayalı bir 
yaklaşım sergilenmemiştir. Ayrıca öğrencinin zihinsel ve fiziksel gelişimleri dikkate alınarak 
detaylı bir açıklamaya ve İslam'ın temel değerleri esas alındığı için de farklı dini yorumlara 
ayrıntılı bir şekilde yer verilmemiştir. Bu bağlamda İslam'ın farklı yorum biçimlerinden olan 
inanç, fıkıh ve tasavvufla ilgili konularda, 8'inci sınıf öğrencilerinin seviyesi dikkate alınarak 
temel bilgilere yer verilmiştir. 6'ncı sınıfta ise "Türklerin Arasında İslam'ın Yayılmasında 
Etkili Olan Bazı Şahsiyetler" başlığı altında Hacı Bektaş Veli'ye de yer verilmiştir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nın ilköğretim basamağında dinin 
temel değerlerine, ortaöğretim kısmında ise dinin içinde olan Hanefilik, Şafiilik, Caferilik gibi 
fıkhi; Yesevilik, Ahilik ve Alevilik-Bektaşilik gibi tasavvufi yorumlarına ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir. 

Gerek ilköğretim ve gerekse ortaöğretim kurumlarında yeni yaklaşıma göre hazırlanan 
programlar denenip geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle, insanlığın 
sosyal, kültürel, ahlak, teknolojik ve bilgi alanlarında karşılaşacağı sorunların çözümünde 
bilimsel gelişmeler paralelinde ve alınacak geri bildirimler çerçevesinde öğretim 
programlarında yapılacak revize işlemleri sonucundaki değişiklikler kitaplara da yansıtılmış 
olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek 'in, Kırklareli 'de İlköğretim Haftası törenlerinde Mehter 
Marşı çalınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/202) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
ÇELİK tarafindan yazdı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 
18.09.2007 

Saygılarımla... 

A v.Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 
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2007-2008 Eğitim Öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftasının 
başlangıcı nedeniyle 17.09.2007 günfl diğer illerde olduğu gibi sevim 
bölgem olan Kırklareli'nde de törenler yapılmıştır. 

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün programı çerçevesinde; 
Öncelikle öğretmen ve öğrenciler İl Millî Eğitim Müdürüğü bahçesinde 
toplanmışlar buradan da bir kortej halinde önlerinde yerel 
müzisyenlerin çaldığı MEHTER MARŞI eşliğinde kentin içerisinden 
yürütülerek Vilayet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk 
konulmuştur. 

Bu bağlamda; 
l)Eğitira öğretim yılının başladığı bir günde öğretmen ve 
öğrencilerin Mehter Marşı eşliğinde yürütülmeleri doğru mudur? 
Böyle bir uygulama olağan mıdır? Diğer illerimizde de 
uygulanmış mıdır? 
2) Bu uygulama laik ve çağdaş eğitim anlayışıyla örtOşmekte 
midir? 
3) Bu uygulama kimin talimatıyla yapılmıştır? 
4)Bu uygulamalar bazı yöneticilerin keyfî anlayışına mı 
bırakılmıştır? 
5) Bu uygulama ile amaçlanan nedir? Ramazan ayım yaşadığımız 
bu günlerde insanların dini duygularını istismar etmek midir? 
6) Eğer bu yeni bir uygulama ise bundan böyle okullarımız her yıl 
Mehter Marşı ile mi açılacaktır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \/(fSl^' -ZJ/JO/2007 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 02.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-152 sayılı yazı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in, "Kırklareli'nde ilköğretim Haftası 
törenlerinde mehter marşı çalınmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/202 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Kırklareli Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; "2007-2008 
Eğitim-öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı" doğrultusunda; İlköğretim 
Haftasının birinci günü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü önündeki parkta toplanarak saat 09.30'da 
İl Millî Eğitim Müdürü, îlköğretim Müfettişleri Başkanı, millî eğitim müdür yardımcıları ve 
şube müdürleri ile İl merkezindeki okulöncesi ve ilköğretim okulu müdürleri, merkezdeki 
ilköğretim okullarından birer öğretmen sorumluluğunda 10'ar öğrenci grubu, bayrak ve 
flamalarla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına yürüyerek gidildiği, İlköğretim Haftası 
Açılış Töreni'nin yapılacağı Vali Faik Üstün İlköğretim Okulunun çevresindeki 
vatandaşlardan mahalli çalgıcıların açılış törenlerine davul-zurna (2 davul 2 zurna) çalarak 
katkı sağladıkları, bu mahalli çalgıcıların yürüyüş esnasında çeşitli müzikler çaldıkları, çalınan 
müzikler arasında kısa bir süre mehter marşının da yer aldığı, planlı olarak mehter marşı 
çaldırılmasının ve mehter marşı eşliğinde yürüyüş yapılmasının söz konusu olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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10.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, Samsun'un teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan 'm cevabı (7/210) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98.Maddesi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 96 ve 99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederi m. 

^ L s ^ » . ^ . - ^ 
Prof.Dr.Osman ÇAKIR 
Samsun Milletvekili 

SORULAR : 
1 - Tüm Karadeniz bölgesi teşvik kapsamına alındığı halde, Karadeniz bölgesinin tam 

orta noktasında bulunan Samsun ilinin teşvik kapsamına alınmamasının nedeni 
nedir? 

2- Başbakan gazete beyanatlarında, teşvik sınırlarının ekonomik gelişmişlik 
seviyesine göre belirlendiğini ifade etmektedir. Teşvik değerlendirmesine göre 
Samsun zengin kabul edilmektedir. Ancak Samsunlu bu zenginliğin farkında 
değildir. Teşvik uygulamasına esas olan ekonomik gelişmişlik kriteri nedir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 02-JjSE 2 3 "^" 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞİ'NA 

İLGİ: 02.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/210-3941/1247 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman ÇAKIR'ın "Samsun'un teşvik kapsamına 
alınmamasına'' ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/210) esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

.fcwO 
Zafer ÇAĞLAYAN 

Ek: önerge cevabı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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SAMSUN MİLLETVEKtLİ SAYIN PROF. DR. OSMAN ÇAKIR'IN 
7/210 ESAS NUMARALI SORU ÖNERGESt HAKKINDA 

HAZIRLANAN BlLGİ NOTU 

CEVAP 1-2: 

5084 sayılı kanunla, vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığınca (DÎE) 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarı 1500 ABD Dolan 
veya daha az olan iller kapsamındayken, 5350 sayılı kanunla bu kapsama DPT Müsteşarlığınca 
2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan 
iller dahil edilmiştir. Bu ölçüler dolayısıyla Samsun ili yasa kapsamında bedelsiz arsa teşvikinden 
yararlanmakta olup, yasa sonrasında parsel tahsisi için yatırımcılar tarafından bölgeye 28 adet 
müracaat yapılmıştır. Yapılan müracaatlara tahsis edilen parsel sayısı 37 adet olup; 2 adeti üretim, 
16 adeti inşaat, 19 adedi de proje aşamasındadır. 

//.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, medyaya yönelik eğitim iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/230) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı Sn. Mehmet AYDIN tarafından yanıtlanması 
içiıj gereğini arz ederim. 10.09.2007 

Muğla Milletvekili 

TRT, AA, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden sorumlu olan Devlet 
Bakam Mehmet Aydın, "Medeniyetler İttifakı Projesi" çerçevesinde medyaya dini eğitim 
verileceğini açıklamıştır.Mehmet Aydın, medyanın başında olduğu için bunu daha kolay 
gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 

1- Medyanın dini eğitime tabi tutulacağı doğru mudur? Medeniyetler İttifakı Projesi'nde 
medya çalışanlarına yönelik bu eğitim yer almakta mıdır? 

2- Verilecek eğitim, zorunlu mu isteğe bağlı mı olacaktır? 
3- Eğitim kim yada kimler tarafından verilecektir? 
4- Söz konusu eğitimler, iktidarınız döneminde tarafsızlığına ve saygınlığına gölge 

düşürülen TRT'nin yaym akışına da yansıyacak mıdır? 
5- Kendi deyiminizle 'medyanın başında' olmanızın TRT yayınlarına ve Anadolu 

Ajansı'nın haberlerine yansıması ne olacaktır? 
6- Medyanın en önemli ve acil ihtiyacı dini eğitim midir? 
7- Yayıncılık ve habercilikle ilgili deneyiminiz nedir? Medyayla ilgili gerçekleştirmek 

istediğiniz diğer projeler nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ 

Sayı : B.02.0.004/âf&&£ 
Konu : ITliû /2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi :02.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/230-491/1410 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/230 esas nolu yazılı 
soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmct AYÖIN 
Devlet Bakanı 

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/230 esas nolu yazılı soru önergesine verilen 
cevap: 

Bilindiği üzere "Medeniyetler ittifakı" Türkiye ve İspanya Hükümetlerinin girişimiyle 
başlatılan bir Birleşmiş Milletler projesi olup söz konusu projenin Eşbaşkanlığı görevi 
tarafımca yürütülmüştür. 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilen son Üst Düzey 
Grup toplantısıyla projenin ilk aşaması tamamlanmış ve hazırlanan Rapor kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. Rapor iki bölümden oluşmakta, ilk bölüm mevcut siyasi durumun analizini 
yapmakta ve bir dizi tavsiyelerde bulunmaktadır. Raporun ikinci bölümde ise medeniyetler 
arasında çatışmamn önlenebilmesi, barış ve uzlaşınm sağlanabilmesine yönelik dört alanda 
(Eğitim, Gençlik, Göç ve Medya) gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler üzerinde durulmakta 
ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Raporun hem giriş hem de temel alanlarla ilgili bölümlerinde kültürel ve dinî konulara 
değinilmekte, dinler arasmda anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi, nefret ve şiddetin 
önlenebilmesi noktasında önemli tavsiyelerde bulunulmaktadır, özellikle bazı dinî terimlerin 
ve kavramların gerek bazı siyasetçiler ve gerekse bazı medya organları tarafından yanlış bir 
şekilde kullanılmasının doğurduğu olumsuz neticelere işaret edilmekte ve söz konusu terim ve 
kavramların doğru kullanımının önemi belirtilmektedir. Ayrıca Raporda medyanın halkı 
bilgilendirme ve eğitme noktasındaki rolüne atıfta bulunulmakta ve basın özgürlüğünün 
sorumlu bir şekilde kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır. Zaman zaman Müslümanlarla 
ilgili basında yer alan yanlı ve yanlış bilgilerin Önünün alınmasında doğru ve güvenilir bilgiye 
duyulan ihtiyaç dile getirilmektedir. Medyaya tavsiyeler bölümünde geçen hemen hemen her 
bir tavsiyede hem medyanın hem de medya takipçilerinin kültürel ve dinî konularda doğru 
bilgilendirilmesinin önemine değinilmekte ve bu yönde programların başlatılması ve 
geliştirilmesi önerilmektedir. 

"Medyaya din dersi geliyor" şeklinde geçen haberin kaynağını teşkil eden görüşmede 
yukarıdaki konulara değinilmiş, Türk medyası söz konusu olmamış ve yukarıda geçen 
sorunun "küresel boyutta" olduğuna işaret edilmiştir. Fakat maalesef görüşmede geçen bu 
konular bazı gazetelerde "medyaya din dersi" şeklinde yansıtılmıştır. Dolayısıyla medyanın 
veya medya çalışanlarının din eğitimine tabi tutulması söz konusu olmadığı gibi bu konuda 
başlatılan veya başlatılacak olan herhangi bir proje de mevcut değildir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
30 EKİM 2007 SALI 

SAAT: 15.00 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2- 30 Ekim 2007 Salı günü (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin 
görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalarını sürdürmesi ve bu birleşimde başka bir konunun 
görüşülmemesi, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 9.10.2007 tarihli 5 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
30.10.2007 Sah-Saat: 10.00 
31.10.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 
1.11.2007 Perşembe - Saat: 10.00 

* Millî Savunma Komisyonu 
31.10.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
31.10.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
31.10.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 

* İçişleri Komisyonu 
31.10.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
1.11.2007 Perşembe - Saat: 10.30 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
1.11.2007 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 30 EKİM 2007 SALI SAAT: 15.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*& W 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 73 Milletvekilinin, Ankara'da yaşanan içme ve 
kullanma suyu sorununda, Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinde gözetme ve düzeltici önlemler 
alma ve ilgili bakanlıklar arasında işbirliği sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye
rek görevlerinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 257 nci Maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2007) (Dağıtma tarihi: 2.10.2007) 

*& Rp 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

5qS 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasmın çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8- -
9. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının ve 

madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykuımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

11. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

12. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

13. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Rum gemilerinin Türk limanlarını kullandığı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1) (6/938) (1) 
2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki doğalgaz yatırımlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2) (1) 
3. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da vergisiz mazot ithalatı izni verilip 

verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3) (1) 
4. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Ardanuç Karayoluna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4) (1) 
5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl Merkezinden geçen karayolunun 

onarımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5) (1) 
6. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/8/2007) (1) 

7. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) (1) 

8. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kuraklık kapsamına alınan illere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) (1) 

9. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde üniversite öğrenci yurdu yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) (1) 

10. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 yılı programına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (1) 

11. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Alara Çayından kullanılan içme suyuna 
ve Alaca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) (1) 

12. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) (1) 

13. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyon programında yaptığı konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) (1) 

14. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çiftçilere yapılan "kuraklık yardımı"na ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (1) 

15. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, terörle mücadelede zarara uğrayan vatandaşların 
başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

16. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması 
ve Pertek Köprüsünün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) 

17. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli-Pülümür'de meydana gelen depremlerde 
zarar gören binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun .bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/24) 

19. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
22. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 
23. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo: 

sözlü soru önergesi (6/29) 
24. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/30) 
25. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/31) 
26. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/32) 
27. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/33) 
28. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/34) 
29. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/35) 
30. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/36) 
31. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/37) 
32. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/38) 
33. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/39) 
34. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/40) 
35. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/41) 
36. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/42) 
37. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo! 

sözlü soru önergesi (6/43) 
38. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/44) 
39. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/45) 
40. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/46) 
41. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/47) 
42. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yoi 

sözlü soru önergesi (6/48) 
43. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/49) 
44. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

sözlü soru önergesi (6/50) 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sorununa ilişkin İçişleri 

sorununa ilişkin İçişleri 

sorununa ilişkin İçişler: 

sorununa ilişkin İçişleri 

sorununa ilişkin İçişleri 

sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından 

Bakanından 

Bakanından 

Bakanından 

Bakanından 

Bakanından 

- 6 - 13 UNCU BİRLEŞİM 



7 - SÖZLÜ SORULAR 
45. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/51) 
46. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/52) 
47. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/53) 
48. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/54) 
49. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/55) 
50. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/56) 
51. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/57) 
52. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/58) 
53. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/59) 
54. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/60) 
55. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/61) 
56. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/62) 
57. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/63) 
58. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/64) 
59. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/65) 
60. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/66) 
61. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 
62. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 
63. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 
64. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) 
65. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 
66. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/72) 
67. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 
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68. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 
69. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 
70. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 
71. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/77) 
72. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 
73. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 
74. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
75. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 
76. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 
77. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir okulun bakım ve onarımına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
78. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'de taşımalı eğitim sistemine ve kapatılan 

okulların açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/84) 
79. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, okul servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/85) 
80. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) 
81. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İlindeki KÖYDEŞ uygulamalarına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 
82. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da yapımı süren barajlara 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bölünmüş yol 

çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 
84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 
85. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 
86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/92) 
87. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 
88. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 
89. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) 
90. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) 
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91. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 
92. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
93. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 
94. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
95. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 
96. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
97. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/103) 
98. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 
99. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 
100. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 
101. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
102. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 
103. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 
104. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 
105.- Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 
106. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 
107.- Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) 
108. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 
109. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 
110.- Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 
111.- Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 
112. - Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) 
113.- Ardahan Milletvekili Ensar Oğüt'ün, bir köyün yo 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 

ve su sorununa ilişkin İçişleri 
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114.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 
115.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 
116.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 
117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
118.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 
119.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 
120. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
121.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 
122. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 
123. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 
124. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
125. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 
126. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 
127. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
128.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 
129. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
130. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 100. Yıl Spor 

Kompleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 
131.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Side'deki anıt mezar ve çevresinin bakımına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/9/2007) 
132. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 

etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2007) 
133. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir karakolun konumuna ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2007) 
134. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacı

na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/140) 
135. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine 

ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) 
136. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 
137. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bazı baraj ve sulama 

kanalı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
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138. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Serik çöp depolama alanına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/144) 
139. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup 

tutmadığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
140. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/146) 
141.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsiz ziraat mühendislerine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
142. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki'deki çok programlı liseye ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 
143. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 
144. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Talazan Köprüsünün tamir ihtiyacına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
145. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı 

uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 
146. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/152) 
147. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayolu projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
148. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 
149. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka bağlantılı yollardaki tünellerin 

aydınlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 
150. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ardanuç-Ardahan yoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 
151.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka-Camili yoluna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 
152. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ankara-Batum uçak seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) 
153. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/159) 
154. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 
155. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, kuraklıktan etkilenen ayçiçeği üreticilerinin 

desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 
156.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen sebze ve meyve 

yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/162) 

157. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

158.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

159. - Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin'deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

160. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı 
bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

161. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) 

162. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, fındık üreticilerinin alacaklarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/168) 

163. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, Ordu'ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. X - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı: 16) (Dağıtma tarihi: 5.10.2007) 
2. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

7. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

9. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

11. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınm 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.102007) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 

Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/274) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

16. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 
34) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

17. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/279) (S. Sayısı: 37) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı: 44) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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