
DÖNEM : 21 CİLT : 84 YASAMA YILI: 4 

T. B. M. 
NAK 

i©E 

58 inci Birleşim 
30. 1. 2002 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun, Türkiye'nin, Ortadoğu 
ve Filistin sorunuyla ilgili politikalarına ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, bazı banka 
şubelerinin kapatılmasından doğabilecek sorunlara ve alınması gereken ön
lemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

3. - Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut'un, Siirt'in Şirvan İl
çesinde bulunan maden sahasının işletme hakkı konusunda ortaya çıkan an
laşmazlığa ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Şükrü Sina 
Gürel'in cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 473:474 
1. - AB üyesi ülkeler parlamentoları üyelerinin katılımıyla Paris'te 

düzenlenecek olan "Karaparanın Aklanması" konulu konferansa TBMM'yi 
temsilen İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın katılacağına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/972) 473:474 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 474:477 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 arkadaşının, Konya 
Ovaları Sulama Projesi (KOP) konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/248) 474:475 

2. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşının, yerli 
silah sanayiinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 475:477 

V. - ÖNERİLER 477 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 477:488 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın 

yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek 
önerisi 477:488 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 488,511,528 

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Mil
letvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıl-
dırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi 
ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş 
ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Mil
letvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) 
(S. Sayısı: 527) 488 

2. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) 488 

3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) 
(S. Sayısı : 433) 489 

4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 
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Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan 
Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/755, 1/689,2/699) (S. Sayısı: 666) 489 

5. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 489 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/756,1/691) (S. Sayısı: 676) 489 

7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) 489:490 

8. - Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/949) (S. Sayısı: 811) 490:510, 511:527, 

528:536,581:604 
9. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 

Kanunu Tasansı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/744) 
(S. Sayısı: 786) 537:547 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 548 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 448:580 
1. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; 
Türkiye Ziraat Bankası müfettişlerine gönderildiği iddia edilen genel

geye, 

Bazı kamu bankalarının yurtdışı hesaplarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5226,5227) 548:559 
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin, AB üyeliği ve Kıb

rıs sorununa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/5282) 560:562 
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3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye 
yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5320) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Afganistan'a asker gönderilip 
gönderilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/5411) 

5. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Türkiye ve Arjantin'in 
ekonomik göstergelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/5444) 

6. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki 
bazı spor tesislerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı 
(7/5477) 

7. - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde görevlendirildiği iddia edilen mülkiye müfettişlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/5484) 

8. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, bir futbol karşılaşmasmdaki 
hakem hataları iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün 
cevabı (7/5500) 

9. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Diyarbakır 
İlindeki çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmadığı iddiasına iliş
kin sorusu ye Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 
(7/5573) 

10. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, doğrudan gelir desteği 
ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/5580) 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak, Hakkâri İlinin ekonomik sorunları ve sınır ticaretine, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya, misakımillî'nin kabulünün 82 nci yıldönümüne, 

Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün de, Trakya'da yapılmak istenilen cezaevlerine; 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 4739 sayılı Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, 

Almanya Federal Cumhuriyetinde 1-3 Şubat 2002 tarihlerinde düzenlenecek olan Güvenlik 
Politikası 38. Münih Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen MHP Afyon Millet
vekili Müjdat Kayayerli'nin katılacağına ilişkin Başkanlık, 

21.2.2001 ve 18.9.2001 tarihlerinde TBMM Başkanlığına sunulan, Tahsil Edilemeyen Hazine 
Alacağının Silinmesi Hakkında Kanun Tasarılarının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarıların 
hükümete geri verildiği açıklandı. 

Hatay Milletvekili Hakkı Oğuz Aykut'un, Adalet, 

Bursa Milletvekili Kenan Sönmez'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri; 

Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi (2/418), 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması (2/345), 

Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı 
Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması (2/692), 

Hakkında Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı. 

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Bursa Mil
letvekili Kenan Sönmez, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve: 

Anavatan Partisi Grubuna düşen 2 üyeliğe Hatay Milletvekili Hakkı Oğuz Aykut ile Mardin 
Milletvekili Ömer Ertaş, 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe de Gaziantep Milletvekili Nurettin Ak-
taş; 

Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

Niğde Milletvekili Mükerrem Levent ve 25 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bulun
duğu durum ile bor ve altın madenleri (10/211), 
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Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 24 arkadaşının, Türkiye'de ve Balıkesir'de bulunan 
maden kaynaklarının değerlendirilmesi (10/245), 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 20 arkadaşının, bor madenleri (10/198), 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya ve 19 arkadaşının, bor madenlerinin stratejik ve 
ekonomik değerinin saptanması ve özelleştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunlar (10/204); 

Konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun 13 üyeden oluşması, 
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden 

itibaren üç ay olması, 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması; 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" kısmında 

bulunan: 

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından er
telendi. 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/593) (S. Sayısı "i 643) görüş
melerine devam edildi; 5 inci maddesinin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamalarda, 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

30 Ocak 2002 Çarşamba günü, alman karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
18.27'de son verildi. 

Ali Ilıksoy 
Başkanvekili 

Meîda Bay er Kemal Albayrak 

Ankara Kırıkkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

€> 
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No.: 78 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
30.1,2002 ÇARŞAMBA 

Teklifler 

1. - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın; 29.7.1970 Tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/880) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.2002) 

2. - İstanbul Milletvekilleri Celal Adan ile Hayri Kozakçıoğlu'nun; 6.6.1972 Tarih ve 1593 
Sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/881) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.1.2002) 

3. - İstanbul Milletvekili Masum Türker ve 30 Arkadaşının; Emlak Vergisi Kanunu ile Vergi 
Usul Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/882) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2002) 

4. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/883) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.1.2002) 

5. - Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/884) (Plan ve.Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.1.2002) 

Rapor 
1. - Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/949) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 30.1.2002) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 arkadaşının, Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP) 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2002) 

2. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşının, yerli silah sanayiinin güçlen
dirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.1.2002) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

30 Ocak 2002 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KÂTİP ÜYELER : Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale), Melda Bayer (Ankara) 
© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, Türkiye'nin Ortadoğu ve Filistin sorunu politikası konusunda söz istemin
de bulunan İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Kansu'ya aittir. 

Buyurun Sayın Kansu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu 'nun, Türkiye 'nin, Ortadoğu ve Filistin sorunuyla il
gili politikalarına ilişkin gündemdışı konuşması 

HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin Ortadoğu ve 
Filistin sorunu politikası üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ortadoğu'da son süreçte yaşanan gelişmelerin güncel 
boyutları kadar, stratejik ve tarihî boyutları da önemlidir; bunlar üzerinde kısaca durmakta yarar var. 
Bu anlamda, Ortadoğu'daki gelişmeleri, dünyadaki genel gelişmelerden soyutlamamız mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son gelişmelerin en önemli nedeni, İsrail Başbakanı 
Şaron'un şiddete olan sevdasıdır; Oslo ve Madrid barış sürecini askıya alan, diyalog yerine şiddeti 
tercih eden, güvenlik bahanesiyle radikal terör örgütlerini arkasına alarak devlet terörünü körük
leyen politikasıdır. 11 Eylül sonrası atmosferi yanlış okuyan Şaron, bunu fırsat bilerek, Filistin 
davasını kökten yok etmek istemiştir. Böyle bir politika bölge barışı için tehlikeli bir girişimdir. 
Buna son vermek için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm uluslararası kurumlar ve devlet
ler harekete geçmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Birleşmiş Milletler kararlarım ihlal ediyor diye Irak'a bom
ba yağdıran global güçler, Birleşmiş Milletlerin onlarca kararını yok sayan İsrail'e yaptırımlar 
yerine aferinler ve yardımlar dağıtmaktadır. Bu olay, başlı başına uluslararası bir adaletsizliktir, çif
te standarttır ve büyük bir skandaldir. 

Peki, bütün bunlara karşı Türkiye'nin politikası ne olmalıdır? Bölgemizdeki politikamız, özel
likle son on yıldır, Amerika ve İsrail eksenli olagelmiş ve bu durum, bizim bölgesel güç rolümüzü 
oynamamıza ciddî bir engel teşkil etmiştir. 
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Amerikalı stratejist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Alan Makovski'nin deyimiyle "Amerika 
çok uzak, İsrail ise çok ufaktır." Asırlardır sürmekte alan Türk modernizasyon sürecinin mantıksal 
sonucu, evrensel normlara dayalı özgün bir dışpolitikadır. Özgün dışpolitikanın temeli, bağımsız ol
maya, uzlaşmaya, işbirliğine, barışa, esnek olmaya ve çok yönlü bir dışpolitikaya dayanmakta olup, 
hedefi, bölgesel güç rolünü hakkıyla oynamaktır. 

ABD ile çıkarlarımız birçok bölgede örtüşebilir ve bu bölgelerde işbirliği yapmamız gayet nor
mal olup uluslararsı mantık ve etik de bunu gerektirmektedir; fakat, her alanda çıkarların örtüş-
mesini beklemek ve öyle davranmak, dışpolitika açısından ilkesel bir hatadır. Bu konuya en bariz 
örnek ABD ve Avrupa Birliğinin Ortadoğu'ya yönelik farklı politikalarıdır. Bunun aksine hareket 
etmek, ileride onarılması mümkün olmayan sorunlar doğurabilir. 

Türkiye, bir an önce bölgede aktif ve etkin bir siyaset başlatmalıdır. Hükümetiyle, muhalefetiy
le tüm bölgede mekik diplomasisi yaparak, hem İsrailli hem Filistinli devlet yetkilileri ile görüş
meler sağlayarak bu tehlikeli gidişi durdurmanın yolları aranmalıdır. 

Sonuç itibariyle, Ortadoğu'da meydana gelen şiddet olaylarında din ve ırk ayırımı yapmaksızın, 
kime ait olursa olsun, dökülen kanın ve gözyaşının acilen durdurulmasını sağlayacak tek yol sür
dürülebilir bir barıştan geçmektedir. Bunun için de üzerimize düşen görev, tarafları, başta Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararlan olmak üzere, uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara, evrensel 
insan hakları standartlarına ve kalıcı bir barışa götürebilecek yeni politikalar üretmek ve bu süreç
te, tribünde izleyici olmak yerine, süreci bizzat şekillendirici olmak gerekir. Bu bağlamda, geliş
melere evrensel ilkelerden yola çıkılarak yaklaşılmalı, haksızlığa uğratılanlara sahip çıkılmalı ve 
haksızlık edenlere karşı çıkılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; unutmamak gerekir ki, bölgesel bir gücün bölgesel çıkar
ları olur. Tarihin ve uluslararası sistemlerin bölgesel güçlere yüklediği sorumlulukların başında ise 
bölgesel istikrar ve barışın sağlanması gelmektedir. Bu bağlamda, Filistin sorununun sadece siyasî 
değil, hukukî, sosyal, kültürel ve tarihî boyutları da çok karmaşık ve gizemlidir. Onun için olayların 
üzerinde çokça kafa yorarak, ilkeli, vizyon sahibi, hedefleri net, yeni gelişmelere göre de esnek, çok 
eksenli, özgün ve etkin bir dış politika izleyerek Türkiye'nin çıkarlarını korumamız gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle, Genel Kurulu, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz Sayın Kansu. 

Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan?.. Yok. 

Gündemdışı ikinci söz, Halk Bankası şubelerinin kapatılması hakkında söz isteyen Denizli 
Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Aykurt'a aittir. 

Buyurun Sayın Aykurt. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

2. - Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt 'un, bazı banka şubelerinin kapatılmasından 
doğabilecek sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Tür
kiye'nin bazı bölgelerinde kapanmakta olan Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri hakkında söz 
aldım; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, dün tütün piyasası açıldı ve beklediğimiz oldu. Tekel, 
yüzde 35 gibi bir zamla tütün fiyatlarını açıkladı ve yine dağ fare doğurdu. 
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Tütün çiftçisi de pancar çiftçisi gibi, diğer normal çiftçilerimiz gibi, esnafımız gibi bu kararla 
da kaderiyle başbaşa kaldı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi -sosyal devlet ilkesi, devletin, hizmeti 
vatandaşın ayağına götürmeyi emreder ve Halk Bankası da Ziraat Bankası da bu amaçla kurulmuş, 
birisi esnafın hizmetinde, diğeri de köylünün ve çiftçinin hizmetindedir- şimdi bu bankalar birer 
birer kapatılıyor. 

Değerli milletvekilleri, bir örnek vereceğim: Benim ilçemde Tavas'a bağlı Kızılcabölük 
Kasabasında -ki, bu kasaba eski bir nahiyedir, ilçe seviyesindedir, altyapısıyla, üstyapı sıyla ilçe ol
ma adayıdır- 25 Mayıs 1981 'de, yirmi seneden beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubesi kapatıl
dı. Feryat ettik, bütün milletvekillerimizle beraber ilgili mercilere gittik; maalesef, bu kapatmayı ön
leyemedik. Şimdi de geriye kalan tek banka, o bankayı da 15 günde biz kurduk; Halk Bankası 
şubesinin de kapanmak üzere olduğunu ve kapanacağını duyduk. 

Değerli milletvekilleri, buradan ilgili bakanı ikaz ediyorum, uyarıyorum. Denizli, herkesin bil
diği gibi, Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak anılır; kitaplara, literatüre böyle geçmiştir ve bununla 
Türk sanayicisi övünür. Kızılcabölük Kasabası, parlayan yıldız olan Denizli tekstil sektörünün 
lokomotifidir. Bu kasabada, bugün itibariyle 500 tane otomatik tezgâh çalışıyor, 1 500 tane yarı 
otomatik tezgâh çalışıyor, 1 000 tane de el tezgâhı çalışıyor. Kızılcabölük'e gittiğiniz zaman -biraz 
reklam gibi olacak ama- orkestra gibi, her evden, şakır şakır tezgâh seslerini duyarsınız. Övünçle, 
kıvançla söylüyorum ki, bugün bu kasabada üretilen mendil, perde ve masa örtüsü gibi kaliteli 
mamulleri Vakko almaktadır; bugün Vakko'da satılan bu ürünler, bu kasabanın ürettiği mallardır. 

Değerli milletvekilleri, bu kasabada 1 000'den fazla Bağ-Kur emeklisi var, 800'den fazla çiftçi 
Bağ-Kurlusu var, Sosyal Sigortadan emekli 350 insanımız var ve Kızılcabölük'ün, Denizli, Muğla 
ve İzmir kavşağında bulunması itibariyle, hemen her gün, yazın daha sık, her hafta, yerli ve yaban
cı turistlerin uğradığı ve turların devam ettiği bir ticaret merkezidir. Böyle bir ticaret merkezinde, 
eğer, Ziraat Bankası şubesinden sonra Halk Bankası şubesini de kapatırsak, bu, kelimenin en geniş 
anlamıyla bu yörede oturan insanlara zulümdür ve işkencedir. Gelin, bu hatadan dönelim ve Halk 
Bankası şubesinin açık kalmasını sağlayalım. 

Tavas'ın 48 köyü var, 12 kasabası var; Nikfer (Büyükkonak) Kasabasında da bir banka şubesi 
var, o da kapanacakmış; bu banka da kapandığı zaman, bütün yığılmalar, yüzlerce metre uzunlukta 
kuyruklar, Tavas merkezindeki bankanın önünde toplanacak, halk ıstırap çekecek. Bunun, kışı var 
karı var, yaşlısı var hastası var... Geliniz, bu işkenceden vazgeçelim. Burada, Kızılcabölük halkının 
-arkadaşlarıma da gönderilmiştir- yüzlerce imzalı feryat sesleri var. Ben, Sayın Bakanımız, bu fer
yat seslerine kulak versin ve bu bankanın kapanmasını önlesinler diyorum. 

Ayrıca, üzülerek ifade edeyim ki, bugün, ben şunu görmekteyim: Türkiye, her sektöründe -
maliyesi, ekonomisi, bankası, çiftçisi, esnafı, gerçekten hepimiz, biz de dahil- fevkalade sıkıntı için
de. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aykurt, 1 dakika içinde toparlar mısınız efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bana göre, bugün, Türkiye, âdeta, 1950'den önceki tek parti devrinin zorbalık dönemini 

yaşamaktadır. Geliniz, bu hatadan vazgeçelim, vazgeçiniz ve küçük kasabalarda bulunan bu banka 
şubelerinin kapatılmasını önleyelim, önleyiniz diyorum ve Yüce Heyetinizi, bu duygularla, saygıy
la selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

- 4 6 8 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 O : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aykurt. 
Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan?.. Yok. 

Gündemdışı üçüncü söz, Siirt Şirvan Madenköyü Projesi hakkında söz isteminde bulunan 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdulsamet Turgut'a aittir. 

Buyurun Sayın Turgut. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

3. - Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut'un, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan maden 
sahasının işletme hakkı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel 'in cevabı 

ABDULSAMET TURGUT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Siirt'in Şirvan 
İlçesinde bulunan bakır maden sahasının işletme hakkı konusunda Yüce Meclisi bilgilendirmek 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yarım asra yakın bir süredir, söz konusu maden sahasını işletmek, çeşitli girişimlere karşın 
mümkün olamamıştır. Hal böyleyken, Şırnak Valiliği, sahanın işletilerek ekonomiye kazandırılması 
ve bölgenin en önemli sorunu olan işsizlik problemine çözüm bulunması amacıyla talepte bulun
muştur. 2001 yılı sonlarında talep sonuçlandırılmış ve saha, 2002 Ocak ayı başında da rödovans kar
şılığı işletilmek üzere Şırnak İl Özel İdaresine verilmiştir. Şırnak Valiliği ile Eti Holding arasında 
yapılan rödovans sözleşmesi, Eti Holding Anonim Şirketinin üçüncü şahıslara veya şirketlere göre 
hazırladığı sözleşme ve Eti Holding Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar esas alınarak yapıl
mıştır. Yani, Şırnak Valiliğine bedava veya kolayca verilmiş değildir. 

Bugün, devletin kendi işletmesini kapattığı Elazığ Maden'deki bakır yatakları, özel sektörce 
yeniden işletmeye açılmıştır. Yine, Eti Holdinge ait birçok maden sahası, rödovans karşılığı özel 
şahıs ve şirketlerce işletilmektedir. Bu saha da, geçmiş yıllarda açılan ihalelerde ilgi duyan firma ol
saydı, onlara verilecek ve onlar tarafından işletilecekti. 

Peki, burada, bu işe karşı çıkanlara şunu sormak gerekir: Bu saha, üçüncü şahıs ve şirketlere 
verilmiş olsaydı, Siirt Özel İdaresine ne katkısı olacaktı? Ya da diğer bölgelerde işletmeci olanlar, 
oralardaki sahaları işletirken, ilgili özel idarelere katkı mı sağlayacaklardı? Ya da oradaki devlet 
kuruluşlarıyla birlikte mi çalışacaklardı? Hiç araştırma yapmadan, gerçekleri öğrenmeden, yapılan 
konuşma ve basına verilen sözde demeçler, ne kadar art niyetli olduklarını açıkça ortaya koymak
tadır. 

Diyorlar ki; "maden sahasının işletme hakkının yüzde 5'i valiliğe, yüzde 95'i ise ismi açıklan
mayan şirkete verilmiş..." Tek kelimeyle yalan; çünkü, hiçbir şirketle sözleşme yapılmamıştır ve 
madenin işletme hakkının yüzde 100'ü şu anda Şırnak Valiliğindedir. Daha ihale yapılmamış, her
hangi bir firmaya verilmemiştir. 

Kaldı ki, önce valilikçe bu yerin fizibilitesi hazırlandıktan sonra gereken işlemler yapılacaktı. 
Henüz fizibilite çalışmaları bile başlatılmayan bu çalışmayla ilgili bu tür asılsız ve iftiraya dayalı 
iddialarda bulunmak, doğmamış çocuğa don biçmekten öte bir şey değildir. Ayrıca, bunları söy
leyenlerin de iyi niyetinden şüphe etmek gerekir. 

Sahanın işletmesinin. Batı Alman Preussag firmasına niçin verilmediği soruluyor. Eğer küçük 
bir araştırma yapılsaydı, 1984 yılında, maden sahasının, söz konusu Alman firmasına verildiği; an
cak, bu firmanın, sahayı verimli bulmadığı gerekçesiyle 1989 yılında terk ettiği kolayca öğ
renilebilirdi. 
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Bu arada, Siirt Valiliğinin başvurusunun gözardı edildiği yönündeki iddialara da cevap vermek 
istiyorum: 

Burada, ne Sımak Valiliğinin ne Siirt Valiliğinin ve ne de Eti Holdingin bir sözcüsü, bir 
koruyucusu olmadığımı üzerine basarak belirtmek istiyorum. Tek amacım ve mücadelem, bölgenin 
bir milletvekili olarak benden destek isteyen Sımak Valisine yardımcı olmak, atıl ve istihdama 
kapalı olan bir maden sahasını ekonomimize, bölgemize kazandırmaktır, bölgedeki binlerce işsize 
istihdam alanı yaratmaktır. 

Bakınız, Siirt Valiliğinin bu sahayla ilgili talebi 20 Kasım 2001 tarihini göstermektedir. Oysa, 
Şırnak Valiliğinin talebi 2000 yılı sonlarında başlamış ve 7 Kasım 2001 tarihinde sonuçlanmıştır; 
yani, 7 Kasım 2001 tarihinde Eti Holdingle sözleşme yapılmış, yer teslimine ilişkin protokol ise 
Ocak 2002'de gerçekleştirilmiştir. Tarihlere baktığınızda, Siirt Valiliğinin talebinin tüm işlemler bit
tikten sonra olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle, Siirt Valiliğinin böyle bir isteminin gözardı edil
mesi söz konusu değildir. 

Yaklaşık 70-80 000 000 dolarlık bu yatırımla, sadece maden sahasında 600-700 insanımıza iş 
imkânı yaratılması söz konusu iken, ayrıca nakliye ve benzeri faaliyetlerdeki katkısı da dikkate alın
dığında, Siirt ekonomisine canlılık kazandırma imkânı söz konusu iken, bu yatırımı kim yaparsa 
yapsın, sonuçta, yapılan işin bölge insanımızın hayrına olacağı aşikârken, neden destek değil de 
köstek olmaya çalışıyoruz. 

Bu yatırım, ülkemizin hayrınadır, bölgemiz ekonomisinin hayrınadır. O nedenle, kişisel veya 
siyasal düşüncelerimizi bir kenara bırakarak, tüm bölge milletvekilleri olarak, hepimizin bu girişimi 
desteklemesi gerekir. Üstelik, bir milletvekili, yalnız seçildiği ile değil, tüm ülkeye hizmet etmekle 
yükümlüdür. Bu ilke, siyasî yaşamım boyunca yaptığım tüm çalışmalarımda değişmez hedefim ol
muştur. Eğer, kısır çekişmelerle ve küçük hesaplarla insanımızın rızkını ve refahını temin edecek bu 
yatırım engellenirse, hiç kimse bunun hesabını bölge insanına veremez, bu işin vebalinin altından 
kalkamaz. 

Bu anlayışla ve bu yaklaşımla ister Siirt Valiliği ister Sımak Valiliği işletsin, olayı hep birlikte 
sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. Sözü fazla uzatmadan Sımak ve Siirt'in yüzünü güldürecek, 
işsizlere iş imkânı yaratacak, bölge ekonomisini canlandıracak, atıl bir alanı üretime dönüştürecek 
bu önemli ve ciddî projeye hep beraber sahip çıkalım. İşsizliğin, yoksulluğun doruk noktasında 
bulunduğu, istihdam alanlarının yok denecek düzeyde olduğu bölgemizde yüzleri gülmeyen insan
larımızın yüzünü güldürebilmenin tek yolu, istihdam yaratmaktan, ekonomik ve sosyal hayatlarını 
canlandırmaktan geçer. Eğer, bu çaba ve çalışmalarım suçsa, cezası neyse çekmeye razıyım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Turgut, 1 dakika içinde toparlayın efendim. 
ABDULSAMET TURGUT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir devlet bakanımızla olay

dan birkaç gün sonra Siirt'i ziyaretimizde çarşıda gezerken vatandaşlar yanımıza gelerek "maden 
ocağımız var, neden işletilmiyor" diye sitem ettiler. Bu sitem üzerine, konuya daha da ciddiyetle 
eğildim, tamamen iyi niyetimle olaya yaklaştım ve Siirt'te istihdam yaratacak, Siirt halkının 
yararına olacak, ekonomik ve sosyal boyutunu göz önüne alarak yardımcı olmaya çalıştığım bir 
olayda suçlanmam, beni derinden yaraladı. 

Bölge halkının yıllardır ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda kaderiyle oynayan, 
acıdan, şiddetten ve yoksulluktan başka kendilerine bir şey kazandırmayan anlayışa ve kişilere 
itibar edilmemelidir. 
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Son söz olarak şunları söylemek istiyorum; umarım, Siirt ve Şırnak valilikleri, madenle ilgili 
tartışmaları bir kenara bırakıp, ortak bir noktada buluşurlar ve bölge halkına büyük katkılarda 
bulunacağına inandığım maden sahası bir an önce işletmeye açılır ve madenin işletmeye açılmasını 
istemeyen güçler hayal kırıklığına uğrar. 

Saygılarımla. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İzmir) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, bazı noktalara açıklık getirmek istiyorum 
müsaade ederseniz. ~-

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan açıklık getirir merak buyurmayın. 
Buyurun Sayın Bakanım. (DSP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, 
öncelikle, bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde büyük bir açıklıkla ifade ettiği için, 
anlattığı için, Sayın Abdulsamet Turgut'a çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, böyle bir konu üzerinde ciddî bir girişim başlatılmışken, bu ciddî girişim, şimdi, 
sanırım bu girişimin üzerinde birtakım kuşku bulutları yaratılarak engellenmek isteniyor ve kor
karım ki, engellenecek. Maden yatağı, Siirt İli Şirvan İlçesine bağlı Madenköy mevkiinde; burada, 
1970 yılında, MTA bir araştırma yapmış, sondaj çalışması yapmış ve rezerv tespit etmiş. Bu çalış
malara, daha sonra Eti katılmış ve o rezervin daha da büyük olduğunu, yaklaşık 25 500 000 ton ol
duğunu tespit etmiş. Onun ardından, 1979 yılında, bu yatak, işletilmek üzere Eti Holding Anonim 
Şirketine -ki, o zaman adı Etibank'tı- devredilmiş. 

1981 yılına kadar, bu bölgeye, çeşitli yabancı ve yerli şirketler ve gruplar ilgi göstermişlerdir 
ve fizibilite çalışmaları yapmışlardır. Ancak, projeyle ciddî olarak ilgilenme 1984 yılında başlamış
tır; bir yerli grupla birlikte bir Alman grubu ilgilenmiştir ve bir çerçeve anlaşması yapılmış, 1985 
yılında da fizibilite raporu hazırlanmıştır. Ancak, bunun ardından, bakır fiyatlarının hızla düşmesi 
sonucu, bu grup, yani, Alman-Türk ortaklığı, 1989 yılında, var olan bu anlaşmayı feshederek bu 
projeyi askıya almışlardır, bundan çekilmişlerdir. 

1995 yılında, yine, bir yabancı şirket konuyla ilgilenince, Eti Holding, bu konuda, yerli ve 
yabancı ilgili kuruluşlara bir ortak girişim teklifinde bulunmuştur. 6 şirket, bu konuda müzakereye 
çağırılmıştır; ama, bu 6 şirket de, bu müzakerelerden bir sonuç elde edememişlerdir ve yine, konu, 
daha sonraya kalmıştır. 

1998 yılında da, Eti Holding tarafından, söz konusu yatağın işletme ruhsatının, rödovans kar
şılığı, uzun süreli anlaşmayla özel şirketlere kiralanması modeline dayalı bir ihaleye çıkılmıştır. Bu 
ihaleye 2 firma katılmıştır; ancak, firmalar malî ve teknik yönden yetersiz bulunarak, ihale iptal 
edilmiştir. Böylece, bu tarihe kadar, bu Madenköy bakır yataklarının işletilmesi mümkün olmamış
tır. 

En son, 27 Temmuz 2001 tarihinde, Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü, Eti Holding 
Anonim Şirketine müracaat etmiştir. Sayın Vali, gelip, burada, hem Eti Holding yetkilileriyle hem 
benimle görüşmelerde bulunmuştur ve Şırnak İl Özel İdaresinin önerisi, söz konusu yatağı rödovans 
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karşılığı işlemek olmuştur. Bunun üzerine, bu konu kendileriyle müzakere edilmiş ve bir sözleşme 
yapılmıştır. Yapılan sözleşmede, Sımak İl Özel İdaresi, bu maden yatağının işletilmesinde yapılacak 
yatırımda ve her türlü çalışmada bütün haklarını, üçüncü şahıs kişi ve kuruluşlara devredemeyecek
tir. Böyle bir kesin hüküm vardır. Dolayısıyla, Eti Holdingin muhatabı, bu sözleşmeyle, Sımak İl 
Özel İdaresi Müdürlüğü haline gelmiştir ve bu muhataplık keyfiyeti hiçbir şekilde değiş
tirilemeyecektir bu sözleşmeye göre ve haklarını devredemeyecektir. Bu sözleşme, 7 Kasım 2001 
tarihinde imzalanmıştır. 

Öte yandan, 20 Kasım 2001'de, yani, bu sözleşme Sımak İl özel İdaresiyle yapıldıktan sonra, 
Siirt Valiliği Eti Holdinge başvuruda bulunmuş; ama, kendilerine, bu düzenlemenin Sımak İliyle 
yapıldığı cevabı verilmiş ve bu arada, özel görüşmelerde, eğer fizibilite çalışmaları olumlu sonuç 
verir, Sımak İl özel İdaresi bu maden yatağını, kuracağı bir şirketle işletmeye açabilirse, bu konuda 
Siirt İl Özel İdaresiyle de işbirliğine ve hatta ortaklığa açık olmaları gerektiği kendilerine bildiril
miştir; ama, buna rağmen, bu konuda birtakım kuşku bulutları yaratılmaya devam edilirken, 11 
Ocak 2002 tarihinde, Sımak Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yer teslimi yapılmış ve fiilî söz
leşme süresi de başlatılmıştır. 

Bu andan sonra, maden yatağının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının 
olumlu olması durumunda, proje, 600-700 kişiye istihdam sağlayabilecek diye umulurken, böl
geye 70 000 000-80 000 000 dolarlık bir tesis kazandırılması gündeme gelmişken, Eti Holdingin 
de, bu sözleşmeyle, yılda, yaklaşık 500 000 dolarlık bir rödovans geliri elde etmesi söz konusu iken, 
şimdi bu şüpheler yaratılmış ve benim ricamla, benim istirhamımla konuyla ilgilenen bizim bölgedeki 
milletvekilimiz olan Sayın Turgut'a da, böyle birtakım isnatlar yöneltilmiştir. Bu, son derece çirkindir. 

Şunu da ifade edeyim: Yarından tezi yok, Sımak İl özel İdaresiyle bir görüşme daha başlatıp, 
bu sözleşmeyi feshetmem gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da, herhalde, bu konuda bir
takım şüphe bulutlan yayanlar, bir çuval inciri de berbat ettiklerini göreceklerdir. Ben, kendilerini, 
hem Şırnak'taki hem Siirt'teki vatandaşlarıma şikâyet ediyorum. 

Bu arada, bir önemli maden sahasıyla ilgili -bu konuşma fırsatını bulmuşken, Sayın Başkanın 
ve sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak- dün Genel Kurulumuzda yapılan görüşmelerle ilgili düşün
celerimi de kısaca arz etmek istiyorum. Ben, bütün siyasal partilerden, madenlerimize ve özellikle 
bor varlığımıza ilgi gösteren ve bu konuda haklı duyarlılıklarını sergileyen bütün milletvekili ar
kadaşlarıma şükran borçluyum, kendilerine candan teşekkürler sunuyorum. 

Bu arada, hemen belirtmek istiyorum ki, bor varlığımızın özelleştirilmesi şu aşamada akla da 
uygun değildir, ulusal çıkarlarımıza da uygun değildir. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
Dolayısıyla borlarımız özelleştirilmeyecektir, özelleştirilemez. Bunu bu kadar kesinlikle söy
lüyorum. (Alkışlar) Yine, bor konusunda, şimdi, bundan sonra, hep birlikte yapmamız gereken iş
ler olduğunu da kabul ediyorum, bunu da belirtiyorum. Bizim, gerçekten, bu kıymetli varlığımızı 
daha iyi değerlendirebilmek için bütün akla yakın yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Zaten, daha 
çok mamul ürüne yönelmiş bulunuyoruz. Gittikçe, önümüzdeki iki yıl içerisinde, biz, ihracatımızın 
büyük bir bölümünü mamul bor ürünleri olarak gerçekleştirmeyi planladık. Bunu yapacağız. Bu yıl 
içerisinde işletmeye açılacak yeni tesislerimiz var, yatırımlarımız var. Yatırımlarımız devam ediyor. 

Hep birlikte göreceğiz ki, hep birlikte göstereceğimiz bütün gayretlerimizle öyle bir noktaya 
varacağız ki, bu varlığımızı gerektiği gibi değerlendiren, bu ulusal varlığımıza sahip çıktığımızı 
dosta düşmana gösteren bir irade sergileyeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
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AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Turgut'un Şirvan 
madenleriyle ilgili açıklamasında birtakım muğlak noktalar var. Üstelik, yalan suçlaması da var. 

BAŞKAN - Efendim, o açıklaması sizi ilgilendirmiyor, şahsınıza yönelik bir şey yok. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Şahsıma... 
BAŞKAN - Hayır efendim... Ne alakası var?! 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Benim yaptığım gündemdışı konuşma üzere cevap 

mahiyetinde bir konuşma yaptı. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Konuşma yapıyor, Sayın Bakan cevap veriyor. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Muğlak noktalar var. 
BAŞKAN - Efendim, muğlak noktaları siz niye üzerinize alıyorsunuz? 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt)- Efendim, ben Siirt Milletvekiliyim. 
BAŞKAN - Olabilir. O da... Türkiye milletvekilisiniz sonuçta. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Bu maden Siirt sınırlan içerisindedir. Tüm Siirt halkının 

tepkisi ve rahatsızlığı vardır. 

BAŞKAN - Efendim, hayır, şahsınıza ilişkin bir şey yok. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Bakın, Siirt Valiliğinin çalışması var, Şırnak Valiliğin

den daha önce. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Onun hesabını Siirt halkına vereceksiniz siz. 
BAŞKAN - Efendim, onu, gidin valiyle konuşun, burası yeri değil. 
Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - AB üyesi ülkeler parlamentoları üyelerinin katılımıyla Paris'te düzenlenecek olan 

"Karaparanın Aklanması" konulu konferansa TBMM'yi temsilen İstanbul Milletvekili Ahmet 
Tan 'in katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi (B/972) 

29 Ocak 2002 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

AB üyesi ülkeler parlamentoları üyelerinin katılımıyla 7-8 Şubat 2002 tarihleri arasında 
Paris'te düzenlenecek olan "Kara Paranın Aklanması" konulu konferansa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsilen bir milletvekilinin katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 15 Ocak 
2002 tarih ve 51 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyeti oluşturmak üzere siyasî parti grubunun bildir
miş olduğu isim Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı t 
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Adı Soyadı : Seçim İli: 

Ahmet Tan İstanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 arkadaşının, Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP) 

konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hem ülkemiz hem de Konya İli için çok büyük önemi olan, gerçekleştirildiği takdirde ül
kemizin ikinci GAP Projesi niteliğine kavuşacak olan KOP (Konya Ovaları Sulama Projesi) 
Projesinin Türkiye ve Konya ekonomisine olan katkıları, projenin tamamlanması için gerekli 
finansman ve diğer kaynakların araştırılarak temini için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü 
ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1 - Özkan Öksüz 

2 - Mahfuz Güler 
3 - Mehmet Altan Karapaşaoğlu 

4 - Mehmet Ergün Dağcıoğlu 

5 - Şükrü Ünal 

6 - Tevhit Karakaya 

7 - Osman Aslan 

8 - Abdullah Gül 

9 - İrfan Gündüz 

10 - Eyüp Fatsa 
11 - Sait Açba 

12 - Mustafa Baş 
13 - İlyas Arslan 
14 - Ertuğrul Yalçınbayır 

15-Sabahattin Yıldız 

16 -Zeki Ergezen 
17 - Nurettin Aktaş 

18-Faruk Çelik 
19 - Osman Pepe 
20 - Ali Sezai 

21 - Dengir Mir Mehmet Fırat 
22 - Ahmet Nurettin Aydın 

23 - Mehmet Elkattnış 

(Konya) 
(Bingöl) 

(Bursa) 

(Tokat) 
(Osmaniye) 

(Erzincan) 
(Diyarbakır) 

(Kayseri) 

(İstanbul) 
(Ordu) 
(Afyon) 
(İstanbul) 

(Yozgat) 

(Bursa) 
(Muş) 
(Bitlis) 
(Gaziantep) 

(Bursa) 
(Kocaeli) 
(Kahramanmaraş) 

(Adıyaman) 
(Siirt) 

(Nevşehir) 
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Genel gerekçe: 

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Konya İli, 38 257 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülke yüzöl
çümünün yüzde 4,9'unu kaplamaktadır. İl topraklan tarıma elverişli bir topografık özellik göster
mesine rağmen, yörede hüküm süren iklim ve su kaynaklarının yetersiz olması, arazinin tarımsal et
kinliğini azaltmaktadır. İlde ortalama yağış 327 mm olup, akarsuların çoğu da, yağışlara bağlı 
olarak, ilkbaharda su seviyesi artan, yazları ise kuruyan derelerden ibarettir. Bu durum, ilde, kuru 
tarım yapılmasına neden olmuştur. 

4 169 400 hektarı kaplayan Konya İli arazisinin yaklaşık yüzde 63,8'i; yani 2 659 890 hektarı 
tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İl tarım alanlarının yüzde 96,3'ü (2 562 257 hektar) tarla alanı 
olarak kullanılmaktadır. Tarla alanı olarak kullanılan alanın yaklaşık yüzde 60'ında (1 532 000 hek
tar) ekim yapılmaktadır. Tarla alanlarının yüzde 40'ı (1 030 257 hektar) nadasa ayrılmaktadır. 

İlde, sulanabilir arazi miktarı 1 652 782 hektar kadardır. Toplam tarım alanının yüzde 62'sini 
sulanabilir arazi oluşturmasına rağmen, il tarım alanının ancak yüzde 14'ü sulanabilmektedir. İlde, 
toplam sulanan arazi 374 260 hektar olup, bu alan, sulanabilir arazinin ancak yüzde 22,6'sını oluş
turmaktadır. 

Sulamanın yetersiz olması ve yağış miktarının az olması nedeniyle, tarım alanlarının önemli 
bir kısmı nadasa ayrılmaktadır. Bu nedenle, üretim yapılmayan nadas alanları, ülke ve Konya 
ekonomisi için önemli bir kayıptır. 

Ekilebilir tarım alanlarının önemli bir kısmında da kuru tarım yapılmaktadır. Bu nedenle, 
ekilebilen alan itibariyle en yüksek pay (yüzde 86,6) kuru tarım yönteminin uygulandığı tahıllara 
aittir. 3 358 045 ton tahıl üretimi yapılan Konya İli, ülke üretiminin yüzde 10,16'sını, İç Anadolu 
Bölgesi üretiminin yüzde 28,97'sini karşılamaktadır. 

Kuru tarım yapılan alanlarda verim oranı düşüktür. Üstelik, üretim miktarı yıllara göre de dal
galanmalar göstermektedir. Yağışların geciktiği veya az düştüğü yıllarda ürün rekoltesi çok çok 
azalmaktadır. Bu da ekonomimiz için çok büyük kayıplara neden olmaktadır. 

KOP (Konya Ovaları Sulama Projesi) hayata geçirildiği takdirde, halen nadasa ayrılan .1 003 
257 hektar tarım arazisi üretime katılacağından, hem Konya İlinin iktisadî gelişmesinde hem de 
Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Kuru tarım alanları sulu tarım yapılacağından, tarımsal üretim mevsim şartlarından etkilen
meyecek ve birim alandan elde edilen üretim miktarı çok çok artacaktır. 

Bu nedenle, ülkemizin en büyük ikinci sulama projesi niteliğinde olan KOP Projesinin kısa 
zamanda hayata geçirilmesi hem ülkemiz hem de Konya İli ekonomisi için önemlidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi bilgilerinize sunulmuş olup, gün
demdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşmeler, sırası 
geldiğinde yapılacaktır. 

Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum: 
2. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşının, yerli silah sanayiinin güçlendiril

mesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/249) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda ithalattaki artışların, zorunlu olmayan ve özellikle yurtiçi imkânlarla daha ucuz 

fiyatta ve en az eşit kalitede temini mümkün olan ürünlerde de olması, ekonomide bugünkü sıkın
tıları yaratan en önemli etkenlerden biri olmuştur. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğümüz son yir-
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mi yıldır tabanca alımlarını yurt dışından temin etmektedir. Bu durumda, ülkemizdeki yerli silah 
sanayiinin ve savunma sanayimizin gözbebeği olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
sipariş azlığından dolayı sıkıntılı duruma düştüğü, eldeki bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, gerek savunma amaçlı gerekse yurtiçi güvenliği koruma amaçlı kullanılacak olan 
malzemelerin ithalat-ihracat ilişkilerini araştırmak, bu alandaki yerli sanayimizin ve Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunun silah yapımı ve satımı konusundaki maddî ilişkileri ve problemleri, 
çözüm yollarını ortaya koyacak bazı düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Konunun önemine binaen, Anayasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Kemal Albayrak (Kırıkkale) 
2. Mahfuz Güler (Bingöl) 
3. Maliki Ejder Arvas (Van) 
4. Şükrü Ünal (Osmaniye) 
5. Eyyüp Sanay (Ankara) 
6. Ali Sezai (Kahramanmaraş) 
7. Hüseyin Kansu (İstanbul) 
8. Salih Kapusuz (Kayseri) 
9. Sabahattin Yıldız (Muş) 
10. Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
11. Osman Aslan (Diyarbakır) 
12. Tevhit Karakaya (Erzincan) 
13. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt) 
14. Mehmet Ergün Dağcıoğlu (Tokat) 
15. Özkan Öksüz (Konya) 
16. Mahmut Göksu (Adıyaman) 
17. Mustafa Baş (İstanbul) 
18. Faruk Çelik (Bursa) 
19. İlyas Arslan (Yozgat) 
20. İsmail Özgün (Balıkesir) 
Gerekçe: 
Avrupa Birliği ile gümrük birliği alanında gidilen entegrasyonun genel olarak ülkemiz aleyhine 

tek taraflı bir ağırlığa sahip olması ve ithalatta AB malları ülkemize kolayca girerken Türkiye'nin 
sınırlı kotalara tabi tutulması, ülkemiz açısından olumsuzluğun kaynağı olmuştur. Tarım ve orman 
ürünlerinde, sanayi ürünlerinde, madencilikte, ithalat, ihracat arasında ciddî oranda açıklar oluştur
muş. Hele ki, güvenlik donanımlarında dışa bağımlılığın sıkıntılarını belli dönemlerde yaşadık. 

Bir ülke, ihtiyaç olan malları ithal edebilir; ancak, bunun şartları vardır. Eğer, ihtiyaç olan mal
lar zorunlu ise, ülkemizde üretilmiyorsa ithali mümkündür. 

Özellikle polis teşkilatımıza alınan silahların elbette kaliteli olması, fiyatının uygun olması 
gerekir. Fakat, her nedense, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Karadeniz Bölgesinde bu alan
daki fabrikaların, ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmasına rağmen, ithal silahlar tercih edilmek
tedir. Oysa, bu silahların eşdeğerleri, yerli sanayimiz, özellikle MKE Kurumunca daha ucuza üret
mek mümkündür. Bu kurumumuz bu silahları üretecek kapasitededir. 
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğüne, 1950 ile 1975 yılları 
arasında Kırıkkale marka tabanca satışı yapmıştır. Halen de sorunsuzdur. 

Günümüzde daha etkili ve şarjörleri daha fazla fişek alan yeni tip tabancalar tercih edilmek
tedir. Barabellum 9 mm çaplı yeni tip tabancalar, Karadeniz Silah Projesi kapsamında Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunca da üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerince de tercih edilmektedir. 

MP5 makineli tabancalar, başta Finlandiya, İsviçre, Belçika, Arjantin olmak üzere birçok geliş
miş ülkelere ihraç edilmekte ve bu ülkelerin polis güçlerince de sorunsuz kullanılmaktadır. Üstelik, 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen silahların tümü uluslararası kalitede ve standart
lardadır. Tabancaların üretilmekte olduğu Silahsan AŞ ve diğer üretim üniteleri, NATO Kalite 
Güvence Sistemi dahilinde üretim yapıldığını gösterir AQAP-120 belgesine sahip olup, birçok ül
keye de ihraç edilmektedir. 

Yine, günümüzde, 9,19 mm Parabellum fişek atan 15+1 şarjör kapasiteli, istenilen emniyet sis
temlerine sahip, yurtdışı modellerle aynı özellikleri taşıyan Düzce, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, 
Ordu ve Samsun'da üretilen yerli sanayimizin ürünleri mevcuttur. 

Ülkemizde üretilen bu silahlar 300 ile 700 milyon arasında iken, aynı değerdeki ithal silah, 
2000 yılı itibariyle, 2 500-3 000 dolar civarındadır. 

Bu nedenle, gerek bu alandaki yerli sanayimizin güçlendirilmesi gerek kaynak kaybımızın ön
lenmesi için, konunun araştırılarak bazı tedbirlerin alınması ve gerekirse hukukî düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi bilgilerinize sunulmuş olup, gün
demdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası gel
diğinde yapılacaktır. 

Şimdi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının, İç
tüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş müşterek bir önerileri vardır; önce okutacağım, sonra oy
larınıza sunacağım: 

V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30 Ocak 2002 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Emrehan Halıcı İsmail Köse 
DSP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili 

Nihat Gökbulut 
ANAP Grup Başkanvekili 

Öneri: 

30 Ocak 2002 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 811 sıra sayılı, Malî 
Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
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Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasına; gündemin "Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 309 uncu sırasında yer alan 803 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 14 üncü sırasına alınması; 30 Ocak 2002 Çarşamba günü, gündemin 9 un
cu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlan
maması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde söz isteyen Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Veysel Candan; 
lehinde, Sayın İsmail Köse, Sayın Nihat Gökbulut. 

İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin'e aittir. 
Buyurun Sayın Şahin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar 

sunuyorum; iktidar partileri Grup Başkanvekillerince verilmiş bir öneri aleyhinde, AK Parti 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Biraz önce de okundu; bundan yirmi gün önce bu Parlamentodan çıkan 4739 sayılı, Malî Sek
töre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun veto edilmesi üzerine, yeniden görüşülmesini isteyen bir öneri, ayrıca, tabiî, buna bağlı 
başka öneriler de var; bu konularla ilgili Grubumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yirmi gün önce bu Parlamentodan çıkan 4739 sayılı Yasa, 3 maddesi 
itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanınca, bir kez daha görüşülmek üzere, Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmişti. Yine, hatırlanacağı üzere, bu yasa, dün 
akşam Plan ve Bütçe Komisyonunda alelacele görüşülerek, şu anda Genel Kurul gündemine indiril
mek istenmektedir. 

Bu konuyla ilgili birkaç hususu siz değerli milletvekili arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi şudur: Bu geri gönderme tezkeresinin muhatabı Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir; ancak, bu tezkereyle ilgili ne yapılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden önce, koalis
yonu oluşturan siyasî partilerin muhterem liderlerinin gündemine girmiştir. Bu geri gönderme tez
keresinin muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu halde, önce, hükümet ortakları bir araya 
gelmişler, ne yapacaklarını aralarında kararlaştırmışlar ve ondan sonra Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmeye başlanmış. Muhatap hükümet değil, muhatap Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Buradan çıkaracağımız sonuç şudur: Epey zamandır, özellikle bu siyasî iktidar işbaşına geldiği 
günden beri, kuvvetler ayrılığı ilkesinin çok ciddî şekilde ihlal edildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. 
Yasama görevi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Yürütme organı, yasama or
ganına ait olan bu yetkiyi, sanki kendisi bloke etmiş gibi bir görüntü veremez. Böyle bir görün
tünün, parlamenter sistemimiz açısından ne kadar sakıncalı olduğunun altını çizmek istiyorum ve 
ayrıca, geri gönderme tezkeresi tetkik edildiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımız, 4739 sayılı bu 
Yasanın 3 maddesinin tekrar görüşülmesini istemiş, bunu isterken de Anayasanın 128 inci ve yine, 
Anayasanın 160 inci maddelerine aykırı olduğu gerekçesini tezkeresine yazmıştır. 

Şimdi, eğer, bir kanun, Sayın Cumhurbaşkanınca, Anayasaya aykırı bulunduğu için Parlamen
toya iade edilmişse, geri gönderilmişse, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapması gereken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinin (Başkanlığının) yapması gereken, Anayasaya aykırılık sorununu 
çözmek için, bu tezkereyi, Anayasa Komisyonuna göndermektir. Bu tezkere, Anayasa Komis-

- 4 7 8 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 O : 1 

yonuna gitmemiş, orada hiç görüşülmemiştir. Doğrudan doğruya, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş, işte, şimdi de, Genel Kurul gündemine indirilmek istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus, sayın hükümet ve hükümet partileri, şu ana kadar, veto 
edilen; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen bu kanun
larla ilgili, maalesef, çok garip bir tutum içerisindedir. Hal lisanlarıyla şunu söylüyorlar; çünkü, şu 
ana kadar yaptığımız incelemeden çıkan sonuç o ki, 6 tane kanun, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
veto edilerek buraya iade edilmiş, biri hariç -ki, o, gündeme alınmadı, şimdi beşincisidir- hepsinde 
de hükümet, Sayın Cumhurbaşkanının bu geri gönderme tezkeresinde beyan ettikleri hususların hiç
birini ciddiye almadığını gösteriyor. "Sayın Cumhurbaşkanı makamının ve tezkerede ileri sürdüğü 
hususların bizim için hiçbir önemi yoktur, bizim için vız gelir tırıs gider, bir kulağımızdan girer bir 
kulağımızdan çıkar, biz bildiğimizi okuruz" anlayışı içerisindedir. Bu, devlet kurumlarıyla bir sür
tüşmenin, bir kavganın belirtisidir. Sayın hükümetin, böyle bir görüntü vermeye asla hakkı yoktur. 

Bakınız, şu, Sayın Cumhurbaşkanının, bu hükümet döneminde, bir kez daha görüşülmek üzere 
Parlamentoya gönderdiği vetolu kanunların listesi: Şartla Salıverme Yasasını veto etti; Meclis aynen 
çıkardı ve gönderdi. Sonra ne oldu; sonra, Anayasa Mahkemesine dava üstüne dava açıldı ve Şartla 
Salıverme Yasasının birçok maddesi iptal edildi. Şimdi, Adalet Bakanlığı yeni bir tasarı hazırlamak
la meşgul. Ne olacak; hesaplamalara göre, yine binlerce kişi salıverilecek. Sokakta, yeni yeni Yener 
Yermezler göreceğiz ve kapkaç işiyle meşgul olmuş olan insanların tekrar salıverildiğini göreceğiz. 
İşte, RTÜK Yasasında yapılan değişiklik veto edildi; onu görüşmediniz, ne zaman görüşeceksiniz 
bilemiyoruz. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasada Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yasayı aynen geçirdiniz. İzin vermeye yetkili makamın yetkilerini genişlettiniz, 
savcıların yetkilerini kısıtladınız. Tütün Yasası 2 kez görüşüldü; tek bir cümlesi, noktası dahi burada 
değiştirilmedi; çıkardınız. DGM'lerle ilgili yasa; o yasada Sayın Cumhurbaşkanının fazla haklı ol
madığını burada belirtmiştim -onu da ayrıca, zabıtlara geçsin diye ifade ediyorum- ve şimdi de işte, 
bankacılıkla ilgili yasa, kısmen veto edildi ve huzurunuzda değerli arkadaşlarım. 

Şimdi görünen o ki, sayın hükümet, Sayın Cumhurbaşkanının, bize göre haklı nedenlerle gön
dermiş olduğu birtakım gerekçelerini dahi itibara almamaktadır. Sonra ne oluyor; -biraz önce de 
ifade ettim- sonra, konu Anayasa Mahkemesine geliyor. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, şu liste, bu hükümet döneminde Anayasa Mahkemesine açılmış 
olan iptal davalarının listesidir; 20 sayfa, Meclis Başkanlığından aldım. Bu hükümetin çıkardığı 52 
tane kanun ve kanun hükmünde kararname için Anayasa Mahkemesine dava açılmış. Şimdi saydım, 
52 davadan -1 tanesi hariç- 51 tanesi hükümetin aleyhine sonuçlanmış. Bu liste, bu hükümet için bir 
şey ifade etmiyor mu?!. Anayasayla ve anayasal kurumlarla cedelleşen, kavga eden bir görüntü, bir 
hükümet için, herhalde hoş bir şey olmasa gerek. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hemen, şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaş
kanı da çok sık kullanıyor veto yetkisini... Bu eleştiri getirilebilir. Şimdi, ben merak ettim, acaba, 
gerçekten, Sayın Cumhurbaşkanı, bu veto yetkisini çok sık mı kullanıyor diye, şöyle bir baktım, şu 
ana kadar, 6 kez bu yetkisini kullanmış. Mesela, Sayın Süleyman Demirel döneminde, Sayın 
Demirel bu hakkını 14 kez kullanmış; en fazla kullanan da Sayın Kenan Evren 26 kez kullanmış; 
Turgut Özal 19 kez. Daha geriye doğru gitseniz -zamanım daraldı- Rahmetli Sayın Sunay 18 kez, 
Fahrî Korutürk 13 defa... 

Bu yetki kullanılmış, Anayasanın 89 uncu maddesinin verdiği bir yetkiyi, geçmişte cumhur
başkanları kullanmışlar. Kullanmışlar da ne olmuş; bunları da bir nebze inceleme imkânı buldum. 
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Hükümetler ve Parlamento, daha önce, değişik gerekçelerle, demin ismini saydığım, bir kısmı rah
metli olmuş sayın cumhurbaşkanları tarafından, Parlamentoya, bir kez daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen bu kanunlarla ilgili gereğini yapmış. Önemli bir bölümünde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve hükümet, geri gönderme tezkeresindeki, özellikle Anayasaya aykırılıkların gereğini yerine 
getirmiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, 1 dakika içinde toparlar mısınız. 
Buyurun. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Süleyman Demirel tarafından 14 defa bu hakkın 
kullanıldığını ifade ettim. 6 kanun burada tekrar görüşülmüş, 3 tanesi değiştirilerek gitmiş, yani, 
Cumhurbaşkanının arzularına uygun şekilde burada düzenlenerek gitmiş; ama, diğer 3 tanesi de, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş. 

Dolayısıyla, şunu ifade etmek istiyorum. Hükümet, lütfen, Anayasayı fazla zorlamasın. Dev
letin tepesiyle kavga ediyor görüntüsünden uzak dursun. 

Bu, başka alanlara da sirayet ediyor. Hükümetin kendi arasındaki kavgaya dönüşüyor ve 
hükümetin milletle kavgasına dönüşüyor. Bu anlayışla, bu hükümetin, sayısal çoğunluğu ne kadar 
fazla olursa olsun, Türkiye'de hiçbir sorunu çözmesi mümkün değildir; sorunlar, problemler, daha 
da karmaşık hale gelir. 

O bakımdan, çok haklı nedenlere dayandığını söyleyeceğim bu geri gönderme tezkeresinin 
icabının yapılmasını istiyoruz. Hükümetin bunu yapmayacağı kanaatiyle, grup önerisinin aleyhinde 
oy kullanacağımızı belirtir, saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

Sayın Şahin'in konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bu tasarıyı, Anayasa 
Komisyonuna göndermediği şeklindeydi. Oysa, dağıtılan ve sıra sayısı 811 olan tasarının başlığının 
hemen altında not düşülmüş "Kanun, Başkanlıkça, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmiştir" ibaresi var; ancak, Meclis Başkanımız... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Görüşülmüş mü efendim?!. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

...Meclis Başkanımız, İçtüzüğümüzün 37 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen, on günlük 
süreyi kısaltabilirle yetkisine sahiptir. Bu süreyi dört gün olarak belirlemiş; ancak, bu süre içerisin
de, Anayasa Komisyonumuz konuyu görüşmemiştir. Durumu bu şekilde düzeltiyorum, diğer tartış
malara girmiyorum; yani, gönderilmiş, ama, görüşülmemiş. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Efendim, görüşülmesin diye havale edilmiş zaten; görüşül
mesi istenmemiş ki... 

BAŞKAN - Bilemem... Havale edilmiş ama... 
Önerinin lehinde, Sayın İsmail Köse; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grup önerisinin lehinde 

düşüncelerimi ifade etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve çalış
malarımızın milletimize inşallah hayırlı olmasını da temenni ediyorum. 

Benden önceki değerli konuşmacı Sayın Mehmet Ali Şahin Bey, özellikle, usulle ilgili düşün
celerini, Sayın Cumhurbaşkanının 3 maddeyi iade etmesi dolayısıyla, bunun, önce Anayasa Komis-
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yonunda görüşülmesini ifade ettiler. Ben de, aynı şekilde, itirazımı yapmam gerekirken, Sayın Mec
lis Başkanımız, bu kanunun Anayasa Komisyonunda da görüşülmesini düşünmüş ve Anayasa 
Komisyonuna havale etmesine rağmen, ifade edilen gerekçe doğrultusunda, doğrudan Plan ve Büt
çe Komisyonunda görüşülmüştür. O itibarla, usulle ilgili herhangi bir noksanlık yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 89 uncu maddesinde yapmış olduğumuz değişiklik 
gereğince, Cumhurbaşkanımızca gönderilen, iade edilen kanunlarda eğer maddeler ayrılmış ise, 
Yüce Meclis, yalnız bu maddeleri görüşebilir. Yapmış olduğumuz değişiklik budur. Yani, şu anda, 
hem Meclisimizin yapmış olduğu doğrudur hem Plan ve Bütçe Komisyonunda kanunun görüşülmesi 
doğrudur. Ben, işin usulüne ait bu iki cümleyi söyledikten sonra, özüne biraz değinmek istiyorum. 

İade edilen bu maddelerle beraber, çıkarmış olduğumuz Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden 
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ne getiriyor? 

Değerli milletvekilleri, bu kanun, gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerek diğer grup
larımız olarak, Türk Milletinin en önemli ihtiyacını karşılayacak, önemli bir kanundur. Birinci 
önemi, reel sektör dediğimiz, üretimimizi canlandıracak, sanayimizi tekrar, yeniden devreye 
sokacak, atıl kapasiteyi aktif duruma getirecek, sanayi sektörünü yeniden canlandıracak imkânların 
sağlanacağı ve o imkânların verileceği bir kanundur. Bununla birlikte, tabiî ihracat devreye girecek
tir. Bununla birlikte, istihdam imkânları yaratılacaktır. Yani, bu kanun, bizim için, çok önemli, 
hayatî önemde bir kanundur. 

İkinci önemli tarafı ise, yine, milletimizin bir kısmını teşkil eden, dağların başında, ovalarda, 
köylerinde alın teri dökmek suretiyle veya küçük esnaf dediğimiz, KOBİ dediğimiz, küçük ve orta 
boy işletmeleri harekete geçirecek, onlara maddî desteğin verileceği, o imkânların getirildiği bir 
kanun. Bir taraftan, Türk çiftçisini destekleyecek, bir taraftan, KOBİ'lerimize destek verecek ve 
diğer taraftan da, 10 milyar dolara yakın bir kaynakla reel sektörümüz harekete geçirilecek. 

Şimdi, muhalefet ne yapıyor; muhalefet, kendi üzerine düşen görevi yapıyor; çünkü, her zaman 
olduğu gibi, yine, hükümetin ya da iktidar partilerinin yapmış olduğu doğru işlere karşı çıkacaktır; 
görevleri budur. Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'de, hâlâ, bu düşünceyi yok edemedik; yani, bir 
müspet politika, pozitif politika denilmesine rağmen, muhalefetin, müspetlerin yanında yer aldığı 
pek fazla görülmemektedir. O itibarla, tekrarlıyorum, şu andaki çıkarmış olduğumuz kanun devreye 
girdiği takdirde, köylü vatandaşlarımıza, küçük ve orta boy işletme sahibi insanlarımıza 1,5 katril
yon -bu, kanunun içerisinde- temin edilecek olan kaynaktan o kitlelere destek verilecektir. 

Bir başka olay, tabiî, doğrudan çiftçimize destek verilmesi konusundaki faaliyetler Tarım 
Bakanlığımız tarafından devam etmektedir. İşte, bu kanun çıktığı takdirde alınacak olan kredilerden 
bir kısmı, yine, hükümetimizin almış olduğu karar çerçevesinde, doğrudan çiftçiye intikal edecek 
dönüm başı 10 000 000 ve toplam 1,5 katrilyonu bulan bu destek, bu imkân da köylümüzün, çift
çimizin cebine girecek. Karşılıksız... 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Geçen sene verecektiniz bu parayı; ne oldu?! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Ey muhalefet, siz, köylünün, çiftçinin cebine girecek olan paraya 
mı karşısınız?! (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Allah'tan kork!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Ya da KOBİ'lere verilecek desteğe mi karşısınız; çıkıp, burada, 
Yüce Milletimizin kafasını bulandırıyorsunuz! Yüce Milletimize karşı hortumcu, bankacı diyor
sunuz. Bunun içerisinde Türk çiftçisi var, bunun içerisinde küçük esnaf var. 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Neresinde var Sayın Köse; bulamıyoruz bir tür
lü!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Katrilyonlarca lirayla, bir taraftan, doğrudan çiftçiye destek ver
mek suretiyle yardımcı olunacak, bir taraftan da "KOBİ" dediğimiz küçük esnafımıza destek 
verilecek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; onun için, ayrıca, Anayasamız ve İçtüzüğümüz gereğin
ce, bu, Yüce Meclisin, her siyasî partimizden bir grup başkanvekilimizin iştirak etmesi suretiyle 
Danışma Kurulu kararı haline gelir; eğer iştirak etmezlerse, Yüce Meclisin oyuna sunulur. Danışma 
Kurulu toplanmış -İçtüzüğün gereği neyse onu yapıyor- gündemini tespit etmiş; şimdi, Genel 
Kurula arz ediyoruz ve diyoruz ki, biz, hükümeti destekleyen üç siyasî partinin temsilcileri olarak 
işte bunu getiriyoruz; sıkıntı içerisinde olan köylümüzün sıkıntısına çare bulmak için, sıkıntı 
içerisinde bulunan esnafımıza imkân vermek için. Türkiye'de, yeniden, üretimi artıracak, ihracatı 
artıracak imkânları ortaya çıkaracak böyle bir kanuna Türkiyemizin acilen ihtiyacı vardır; tabiî, 
alınacak destekler, imkânlar bu istikamette kullanılacaktır. 

Kararın lehinde düşündüğümüzü ve lehinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Köse. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, sayın konuşmacı, bizi göstermek suretiyle, mil

letin kafasını bulandırmakla suçlamıştır bizi. Sataşma vardır; sataşma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, şahsınıza yönelik... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Olur mu efendim! Bizi, milletin kafasını bulandırmakla ve karış

tırmakla itham etmiştir. Bu kürsüden söylenen sözler doğru ise... 
BAŞKAN - Siz, daha görüş bildirmediniz Sayın Gönül; niye alınıyorsunuz? 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bu, özünde bir sataşmadır; bunun için; bize bir açıkla yapma im
kânı vermelisiniz. 

BAŞKAN - Efendim, size sataşma olmadı. Şahsınız konuşma yapmadınız henüz. Neyinize 
sataşsınlar ki?!. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, bizi göstererek -muhalefeti- milletin kafasını bulandır
makla suçladı. 

BAŞKAN - Efendim, biraz sonra açıklarsınız Sayın Gönül... Lütfen... Yani, böyle bir usul 
yok... Siz de söylüyorsunuz bunu... Lütfen efendim... Lütfen... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, ona tanıdığınız, o sataşma içeren söz hakkını bize 
de tanımanız lazım. 

BAŞKAN - Efendim, bir sataşma yok... Lütfen... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biz, milletin kafasını karıştırıyormuşuz!.. 
BAŞKAN - Efendim, şahsınıza yönelik bir şey yok; kaldı ki, siz, henüz görüş ifade etmediniz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, muhalefet olarak bizi itham ediyor. 

BAŞKAN - Efendim, Saadet Partisi var, AK Parti var, onlar da muhalefet... Lütfen efendim... 
Olmaz... Sayın Gönül, lütfen... 
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MEHMET ERGÜN DAöCIOGLU (Tokat) - Bizim için beis yok Sayın Başkan; söz verebilir
siniz. 

BAŞKAN - Sayın Gönül, kaldı ki, aleyhinde konuşabilirsiniz de yani; bu, doğaldır. 

Lehinde, Sayın Nihat Gökbulut. 

Buyurun Sayın Gökbulut. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, lehinde... 

BAŞKAN - Lehinde iki kişiye söz verebiliyoruz efendim. 

Sayın Gökbulut buradalar. 

Buyurun. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidara mensup par
tilerin müşterek grup Önerileri üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere Yüce Meclisin huzurun-
dayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun ve aziz milletimizin lehine hız
lı bir şekilde çalıştırılmasının, kanun tasarılarının yasalaştırılmasının, muhalefet tarafından -bu 
yasama döneminde- eleştirildiğine ilk defa tanık oluyoruz. 

MEHMET BEKÂROĞLU - Anayasa bu kadar da çiğnenmemişti. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - 52 Yasayı çiğnediniz Anayasaya rağmen. 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Efendim, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin 

temsilcisi olarak, kanun tasarılarını yasalaştırıyor, siyasî faturasına da, lehte, aleyhte olarak kendisi 
razı oluyor. 

Demokrasilerimizde iktidar var, muhalefet var. İktidar, hükümet olma, sorumluluk bilinci 
içerisinde hareket etmenin vakıası içerisindedir. Sorumluluk, siyasî partilerin, elini taşın altına koy
madır. Biz, sorumluluk bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Muhalefet de, muhalefet olmanın 
dayanılmaz hafifliği içerisinde hareket ediyor! Muhalefet, muhalefet gibi hareket edecek; ama, ik
tidar da, iktidar gibi hareket edecek; toplumun, milletin de huzuruna çıkıp, yaptığı faaliyetlerden 
dolayı, siyasî faturasını, siyasî getirişini, siyasî kabulünü de kabul edecek. 

Değerli arkadaşlar, malî sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun 
tasarısını yasalaştırdık. Reel sektörün tümü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, çiftçimiz, köy
lümüz bu kanun tasarısının yasalaşmasını dört gözle, dört elle bekliyordu. Nitekim, bu kanun 
tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaştıktan sonra piyasadaki olumlu hareketleri 
hepinizin izlemesinde fayda görüyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bu kanunun yasalaş
masından dolayı basında çıkan görüşleri hepinizin malumualinizdir. 

Değerli arkadaşlar, Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, bu 
kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı da tartışılmıştır. Her kanun, muhakkak ,Anayasa Komis
yonuna gitmez; ilgili komisyonda, kanunun, Anayasaya uygun olup olmadığı ayrıca tartışılır. 
Nitekim, Cumhurbaşkanımızca kanunun üç maddesinin geri gönderilmesinden sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanımız Anayasa Komisyonuna da göndermiş, Anayasa Komisyonumuz, 
aynı gerekçeyle Plan ve Bütçe Komisyonuna görüş beyan etmiştir; dolayısıyla, değerli arkadaş
larımızın "neden Anayasa Komisyonunda görüşülmedi" iddiası dayanaktan yoksundur. 
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Değerli arkadaşlar, hükümetimiz çalışıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. Sizin 
dönemlerinizi de incelediğimiz zaman, gönderdiğiniz, çıkardığınız yasaların Cumhurbaşkanınca 
geri gönderildiğine şahit oluyoruz; şüphesiz, gönderilebilir ve burada tartışılabilir. 

Şimdi, iktidarı tenkit ediyorsunuz "iktidar, hükümet halkın nezdinde itibarını yitirdi" diye söy
lüyorsunuz. Anketlere bakın, muhalefetin itibarından yüzde 75 daha fazla iktidarın itibarı var. (AK 
Parti ve SP sıralarından alkışlar [!]) Halka soruyorlar, bakın, anketlere bakın, hem de... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Gece rüyanda mı görüyorsun o anketi! 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) -... bakın, sizin yandaşınız olan anketörlerin yaptığı anket

lerde çıkan netice, iktidara olan güven, muhalefete olan güvenin yüzde 75 daha fazlası. (AK Parti 
ve SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) Yani, olaya niye tek taraflı bakıyorsunuz? Dolayısıy
la, biz... 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Kırıkkale'ye bakalım!.. 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Kırıkkale'de ben hesabımı veririm; rahatlıkla veririm. 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Zor verirsin. 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - O, bana ait olan bir hadisedir. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Mecliste bankalar üzerinde çok konuşuldu. Bankalar meselesi, 57 
nci hükümetin kucağına gökten mi düştü? Bunun bir süreci var, 1991'den itibaren gelen, birike 
birike gelen bir süreci var. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - 1998... 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Şuna inanın; 57 nci hükümetin çıkardığı, 3 kere de değiş

tirdiği -ihtiyaçtan kaynaklanmıştır- Bankalar Yasası geçmişte olsaydı, bankalar bu duruma düşmez
di ve biz bu ekonomik krizle de karşılaşmazdık. 

Değerli arkadaşlar, az önce de ifade ettiğim gibi, bu kanunun çıkmasını takiben, gerçekten, 
piyasalar rahatlamıştır, reel sektör bu kanunun bir an önce çıkarılması için girişimde bulunmuştur. 
Değerli arkadaşım da ifade etti; burada, önergeyle ve bu yasayla, reel sektöre, KOBİ'lere, küçük es
nafa, işçimize, çiftçimize 1,5 katrilyon lira kaynak sağladık. Buna hangi mantıkla karşı çıkabiliriz ki? 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Para nerede? 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Gelecek... Gelecek... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Dünya Bankasının gönderdiği parayı vereceksiniz. 
NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, grup 

önerilerinin lehindeyiz, lehinde oy kullanacağız. Bu vesileyle, Yüce Meclisinizi saygıyla selam
larım. (ANAP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gökbulut. 
Aleyhinde, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; buyurun Sayın Candan. 
Süre 10 dakika. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, Danış

ma Kurulu toplandı, hükümet, elimizdeki basılı gündemde tekrar bir değişiklik yaptı. Tabiî, burada, 
ben, aslında, teknik olarak bu değişikliklerden bahsedecektim; ama, iktidarın sözcüleri, burada gelip 
konuşunca, doğrusu çok merak ettim; yani, tasarıyı, reddedilen tasarıyı haklı göstermek için kırk 
dereden kırk su getirdiler ve inanıyorum ki, burada ifade etmeye çalıştıkları konular, tasarının için
de mevcut değil. 
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Gönül isterdi ki, bu tasarının neden reddedildiğine, gerekçeleri nedir, maddeleri nedir diye tek 
tek baksalardı. Mesela, MHP Grubu adına çıkan arkadaşımız dedi ki "çok enteresan; muhalefet, 
müspetlerin yanında yer almıyor. Burada, çiftçilerimize para bulduk; kredi veriyoruz, KOBİ'ler var, 
istihdam var..." Peki, bir de, reel sektörde bu saydığınız ismi temsil eden odaları dinleyin bakalım! 
Aslında, bu kanunun adı reel sektör değil, bankaları kurtarma kanunu! Hükümetin son günlerde 
yaptığı kanunlardan adıyla içeriği ayrı ayrı olan yasalardan bir tanesi de bu. 

Şimdi, dolayısıyla, burada, sanayici, ihracat, istihdam, KOBİ'ler ve çiftçiler değil, batan ban
kaların içine devlet, yedi yıllık, on yıllık kredi verecek; onlar da, arzu ettikleri faiz oranlarından, is
terlerse, istedikleri kısımlara kredi dağıtacaklar. Onun için, muhalefet, milletin kafasını karıştırıyor 
değil, iktidar, milletin kafasını zaten karıştırdı. 

Şimdi, ANAP sözcüsü arkadaş diyor ki "iktidar, iktidar gibi olacak." Peki, iktidar, iktidar gibi 
olacak da, Parlamentonun gündemini değiştirdiniz, Danışma Kurulu kararı alıp getirdiniz. Deniz
cilik Müsteşarlığı kanun tasarısı diye bir tasarı getirdiniz; bir haftadır Genel Kurula gelmediğiniz 
için, milletvekilleriniz sıralarda oturmadığı için, yoklamalarda yetersayı bulunamadığı için, bu 
kanun çıkmıyor. Onun için, milletin kafasını karıştırmayın, gerçekleri de yanıltmayın!.. Demek ki, 
bu iki -hükümet- grup sözcülerine yukarıdan birileri, bu tasarının içinde çiftçilerle ilgili de birtakım 
iyileştirmeler olduğunu söylüyor. Ben, konuya madde madde baktım; çiftçileri ilgilendiren en ufak, 
tek bir madde yoktur. Milleti, böyle, genel anlamda aldatmanın da kimseye bir faydası yoktur. 

Değerli arkadaşımız ANAP sözcüsü diyor ki "Bankalar Yasasını kucağımızda bulduk." 
Hükümetin hep yaptığı işlerden bir tanesi bu. Nerede bir yolsuzluk varsa; eskiden de vardı. Nerede 
bir beceriksizlik varsa; efendim, bu, eskiden de böyle zaten oluyordu... Peki, batık bankaları 
kucağınızda buldunuz da, Türk Ticaret Bankasıyla ilgili, bu Parlamentoda, 20 nci Dönemde, sizin 
partinizin Genel Başkanı hakkında soruşturma komisyon kurulmadı mı? Hakkında birçok iddialar 
gündeme gelmedi mi? O zaman, bu kürsüye çıktığınız da, ne söylediğiniz değil, ne cevap alacağınız 
daha önemlidir. Ben, burada, daha dikkatli konuşmak gerektiğine inanıyorum. 

Efendim, deniyor ki, iktidara güven fazla. Sayın sözcü hiç sokağa inmedi... İstersen, bir 
deneyelim. Geçen hafta ben Çankırı'ya giderken, yolda, bir vatandaşı arabaya aldım. Konuşurken, 
eğer iktidar milletvekiliysen beni arabadan indir dedi. Yani, öyle, gelişigüzel, hayalî birtakım anket
lerle burada milletin kafasını -sizin ifadenizle söyleyeyim- karıştırmayın. 

Efendim, şimdi, hükümet ne yapmak istiyor? Aslında, bakmayın siz sözcülerin söylediğine, bu 
kanun bizim, bu kanun mutlaka çıkmalı falan... Halbuki, cümle âlem biliyor ki, sokaktaki vatandaş 
Hasan efendi de biliyor ki, bu kanun 4 Şubatta IMF toplantısına hazırlanmak ve yetiştirilmek üzere 
-Başbakanlığın ve Başbakan Yardımcılarının, birlikte, kamuoyuna açıkladıkları- çarşamba veya en 
geç perşembe günü mutlaka çıkacak ve bunun üzerine de, Sayın Derviş'in "bu gecikmeler bize zarar 
veriyor" dediği yasa, bu yasadır. Onun için, işte, biz, bu yasayla çiftçilere para göndereceğiz, efen
dim, bunun içinde KOBİ'ler var filan gibi konuşmaya gerek yok. Aslında, Parlamentonun itibarıy
la da maalesef ve maalesef oynanılıyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada çok önemli bir konu görüşüldü. Denildi ki: Anayasa Komis
yonunda neden görüşülmedi? Başkanlık Divanında ben itiraz ettim, dedim ki, Sayın Cumhurbaş
kanı, bu paranın verilmesine değil, Anayasaya aykırılık yönünden itiraz ediyor. Dolayısıyla, bu 
kanunun Anayasa Komisyonunda öncelikle görüşülmesi lazım. Orada söylenilen şuydu: Daha ön
ce, bu tasarı, Anayasa Komisyonuna gitmediği için... Bu tasarı, Meclis Başkanı tarafından Anayasa 
Komisyonuna gönderilmesine rağmen, gündeme alınmadı; yani, Anayasa Komisyonunda görüşül-
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medi. Neden; Anayasa Komisyonunda da görüşülseydi, 4 şubata yetişmezdi de ondan. Onun için, 
burada, çıkıp "efendim, bu yasa, köylüye; bu yasa, çiftçiye; bu yasa, sanayiciye para aktarıyor" 
demenin bir mantığı yok. 

Kaldı ki, yasanın sahibi Kemal Derviş bakın ne diyor: "Bu yasa, bizim projemiz -bunu ne 
zaman söylüyor; bir hafta önce söylüyor- böyle bir yasaya ihtiyacımız var; IMF'ye rica minnet 
kabul ettirdik." Bunu kim söylüyor; Sayın Kemal Derviş. Peki, bir hafta sonra, bugün ne diyor: 
"Yasa, IMF toplantısına yetişmeli." Yani, bu Kemal Derviş'e tembih etmek lazım, bu grup başkan-
vekilleriyle ikide bir böyle ters düşmesin; kamuoyunda hafif duruma geliyorlar! Biraz önce "köy
lüye para aktarır" dedi ya arkadaşımız, grup başkanvekilimiz; hayır, bakın ne diyor: "Yasa, IMF top
lantısına yetişmeli; yasa çıkmazsa para gelmez." Demek ki, yasa neden önemliymiş; burada bugün 
görüşülmesinin önemi, paraya bağlıymış. 

Bakın, grup başkanvekillerine muhalefeten, bir şey daha söylüyor: "Yeter ki, IMF'ye verdiğimiz 
sözleri tutalım, Cumhurbaşkanlığından gelen bu kanunu gününde yetiştirelim." Demek ki, grup baş-
kanvekilleri, burada söz alıp, sadece, sözde, lehinde konuşmuş oluyorlar değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bu hükümet, kanunsuzluğu teamül haline getirdi, bakın, bunun altını çizerek söy
lüyorum, kanunsuzluğu teamül haline getirdi. Tasarı, ilgisiz komisyonlara sevk ediliyor, alt komis
yonlara gönderilmiyor. Tali komisyonların görüşü alınmadan, tasarılar, alelacele Genel Kurula 
geliyor. Hükümet, bazen, kendi tasarısına burada karşı çıkıyor; yani, komisyonda "tamam" 
deniliyor, burada karşı çıkılıyor. İşte, bunun en son canlı örneği, iade edilen yasa. Bu kanun tasarısı 
7 maddeden oluşuyordu; burada bir önerge geldi ki, 7 maddeyi birden değiştirdi; yani, aslında, 
komisyonun müzakeresi de ortada kalmış oldu. 

Değerli arkadaşlar, muhalefet olarak görevimiz, hükümeti uyarmaktır. Bakın, acaba, hakikaten, 
grup sözcüsünün dediği gibi, biz, burada, muhalefet etmek için mi muhalefet ediyoruz? Bakınız, 
şimdi, Kamu Hizmetleri Tarifeleri Kanunu buraya geldi. Bu kanun müzakere edilirken, Saadet Par
tisi Grubu adına dedim ki: Özürlü, yaşlı, emekli ve öğretmenlerin ulaşım sorunu çıkacak, bunu, bir 
önergeyle değiştirelim. Yani, yarın, özürlülere sıkıntı doğar, emekli öğretmenler ulaşımdan, in
dirimden istifade edemezler. Aynen, grup başkanvekili geldi, burada "artık, bedava iş yok" dedi; 
ama, bugün öğreniyoruz ki, toplumdaki itirazlara dayanarak, Bakanlar Kurulu, geri adım atmak
tadır. Yine, burada, aynı kanun içerisinde Emlak Vergileri müzakere ediliyor, 20 kat artırılıyor, 50 
000 000 vergi ödeyen 1 milyar lira vergi ödeyecek dedik, buradaki arkadaşlar itiraz ettiler. O zaman 
da söyledim, keşke, bu tasarı metnini dikkatlice takip etme imkanımız olsa dedik; ama, bugün, Baş
bakanlıkta, bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Emlak Vergileriyle ilgili düzenleme 
yapılıyor. Bunları neden söylüyorum; muhalefetin haklı olduğunu söylemek için. 

Yine, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili yaptığınız uygulama yanlıştır dedik. 90 000 liraya aldığınız 
doğalgazın metreküpünü 450 000 liraya satıyorsunuz dedik ve Bakan, bugün, indirme çalışmaları 
yapıyor. 

Bir Bakan çıktı, ilaç fiyatlarıyla ilgili uluorta konuştu; KDV'den bahsetti, ilaç pahalı dedi; ama, 
bugün, piyasada ilaç bulunamıyor. Zamansız konuşmanın, meseleyi detaylandırmadan konuşmanın 
zararını gördük ve biz, onu da burada uyardık. 

Peki, grup başkanvekilimize soruyorum şimdi: Biz, o zaman itiraz ettik, keşke, verdiğimiz 
önergeler gündeme alınsaydı daha faydalı olmaz mıydı? 

Bakın, şimdi, bir bakan çıktı, Bağ-Kurla ilgili, vatandaşları uyarıyor. Ne diyori "Ölmediğini is
pat edersen, o zaman Bağ-Kurdan aylık alacaksın." Peki, senin nüfus idarelerin yok mu? Vatandaşa 
bir sayfalık kâğıt veriyorsun, 5 000 000 lira para alıyorsun ve vatandaş, yaşadığını ispat edecek.. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Cümlemi tamamlayıp bitiriyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, bakın, biraz önce, bir konuşmacı arkadaşım da söyledi, bu Parlamentoya, 
bir yılda, Vergi Kanunu dört defa geldi, Organize Bölgeler Kanunu üç defa geldi, Bankalar Yasası 
dört defa geldi; çalışanlar, emekliler vakıflarla ilgili kanunlar üç defa geldi. 

Bu rakamlar şunu gösteriyor: Sizin bir programınız yok. Bu, beceriksiz bir hükümet, bir Mec
lis gündemine bile sahip değil. 

Onun için, daha dikkatli programların, daha dikkatli tasarıların gelmesi dileğiyle, Muhterem 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir miyim; bir kelime söyleyebilir 
miyim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Seven. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, tutanaklara geçmek üzere bir açıklama yapmak is
tiyorum: Demin bir hatip "maddede çiftçilerle ilgili bir konu geçmiyor" dedi. 

Şimdi, yeniden yapılandırmayla ilgili alman kararda, gerek Ziraat Bankası, gerekse Halk Ban
kasının 2002 yılı iş programına, plasmanın artırılması konusunda bir hüküm konuldu. Ayrıca, 2002 
yılının sonuna kadar, bu plasmanın, kredi şeklinde kullandırılması gerekliliği de kanunda mevcut. 
Yine, maddeyi okuyorum: Geçici madde 1... (SP sıralarından gürültüler) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ne alakası var Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen efendim... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Bir saniye... 
BAŞKAN - Hayır, gerek yok efendim; bu konu kanunda var. Sayın Köse... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Ama, yanlışı düzeltiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, hayır; söz vermiyorum. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Yanlışı düzeltiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır, yanlış yok efendim. Yeter... Lütfen... Sayın Seven, lütfen... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Yanlışı düzeltiyoruz... 

BAŞKAN - Hayır efendim... Anlaşıldı... Sayın Köse açıkladı efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, ziraî kredi kime veriliyor? 
BAŞKAN - Efendim, yasada var... Teşekkür ediyorum. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Yasada var; onu söylemeye çalışıyorum. 
BAŞKAN - Yasada var. Millet, yasanın sonucunu görecek inşallah; iyiyse iyi olacak, kötüyse 

kötü olacak. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Yani, kanunu iyi incelemeleri gerekir; onu söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Öneriler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 
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Öneri: 

30 Ocak 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 811 sıra sayılı Malî 
Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasına; gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 309 uncu sırasında yer alan 803 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 14 üncü sırasına alınması; 30 Ocak 2002 Çarşamba günü, gündemin 9 un
cu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlan
maması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlafdan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'in; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer tzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

2. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Komisyon kuliste oturuyor Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Kulisten getirecek halim yok ki!.. 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 
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3. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güven
lik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile aynı mahiyetteki kanun 
teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 

4. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik 
Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Bas-
ri Ustünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

5. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675) 

^BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarım

da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

7. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, i/690) (S. Sayısı: 685) 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

Alınan karar gereğince, Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri, Gönderme Tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

8. - Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/949) (S. Sayısı: 811) (1) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporu, 811 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanunun 6, 7 ve geçici 1 in
ci maddeleri Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gös
terilen gerekçeyle birlikte Başkanlığımıza gönderilmiştir. 

Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulun
mama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece uygun bulunmayan maddeleri 
görüşebilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, geri gönderilen kanunun bütün maddelerinin 
veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesi Genel Kurulun 
kararına bağlıdır. Bu nedenle, söz konusu kanunun, İçtüzüğün 81 inci maddesinde belirtilen usule 
göre, ancak, sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan 6, 7 ve geçici 1 inci maddelerinin 
görüşülmesini Genel Kurulun oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Bu konuda müzakere açmanız gerekmiyor mu? 
BAŞKAN- Tasarının tümü üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Veysel Candan; 

buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; burada, Cumhurbaşkanı tarafından Üç maddesi veto edilen, adı "reel sektör kanunu", 
içeriği "bankaları kurtarma kanunu" hakkında Saadet Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz al
dım; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, burada yasanın neyini görüşeceğiz onu merak ediyorum. Koalisyon liderlerinin -
hükümet ortaklarını oluşturan partilerin liderlerinin- ortak bir açıklaması var; diyorlar ki: "Yasanın 
virgülüne dokunmadan Cumhurbaşkanına geri göndereceğiz." O zaman, bu Parlamento ve muh
terem siz milletvekilleri sadece notersiniz! Işıklar yanıyor, kapılar açık, sadece milletvekilleri din
leyecek, konuşma süreleri tamamlanacak, kabul edenler, etmeyenler ve virgülüne dokunulmadan, 
bu yasa, tekrar Cumhurbaşkanına gidecek!.. 

Ben, bunu içime sindiremiyorum; böyle milletvekilliği, böyle Parlamento olmaz! Virgülüne 
dokunmayacaksak neyi müzakere edeceğiz burada?! (SP sıralarından alkışlar) 

(1) 811 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, hileye bakın. Yani, hile, eskiden gizli olurdu, satır arasında olurdu; şimdi, yasanın met
ni içerisine konulmuş. Bakın, yasanın başlığı şöyle: "Malî sektöre olan borçların yeniden yapılan
dırılması." Yani, reel sektörün güçlendirilmesi. 

Peki, bilen uzmanlar, iktisatçılar, ekonomistler ne diyor; kanunun doğru adı, bankaları kurtar
ma kanunu. Hükümet kendi burada namusunu temizlemeye çalışıyor; tabiî, temizleyebilirse. 
Hükümet, dün ak dediğine, bugün kara diyor. 

Bakın değerli arkadaşlar, Tasarruf Mevduat Fonuna 20 banka alındı; "batık" denildi, alındı, "şu 
banka da batacak" demek yasaklandı; ama, buna rağmen bankalar, tekrar, fon kapsamına alındı. 
Zarar, 20 milyar dolar, yani, 30 katrilyon lira. Şimdi ne yapılıyor; 10 katrilyon lira daha ilave 
ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, peki, bankalar nasıl boşaltıldı, Bankalar Yüksek Denetleme Kurulu yok 
muydu, bu raporlar nereye gitti, hangi sumen altında bekletildi, DGM'lerde ne oldu, neler oldu; 
tabiî, bunlar maalesef... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, lütfen, hatibi dinleme 
nezaketini göstersin. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyelim efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Dinliyoruz efendim. 
BAŞKAN - Eğer, konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa, lütfen, kulislere... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Dışarısı müsait efendim... 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Efendim, bu bir gönül meselesidir; dinleyip dinlememek 

herkesin kendi takdirindedir. 
BAŞKAN - Efendim, takdiri de, Genel Kurulun saygınlığına halel gelmesin. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hayır, biz rahatsız oluyoruz efendim. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Peki. 
Peki, bu bankaları batıranlardan bir şey alınacak mı? Vatandaş soruyor sokakta. Biraz önce ar

kadaşlarımız, çiftçilere de madde var... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Kanunu okumamışsın. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bakın, bu ördek hikâyesine döndü, hava bulutlu, yağmur 

yağacak, göl olacak, gölde ördekler olacak, sen bana ördek dedin... Burada okuyor, zorluyor, kendi 
kendine zorluyor maddeyi ki, bunun içinden çiftçi çıkar mı; çıkmaz, boşuna hesap etme çıkmaz. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Kanunu oku, geçici 1 inci ve 3 üncü maddeyi oku... 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Çıkmaz, çıkmaz. 
Bakın, şimdi, deniliyor ki, peki, bunlar nasıl karşılanacak; 30 milyar dolar, 20 milyar dolar 

nereden karşılanacak; fakir milletin cebinden karşılanacak. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, teklifimiz şudur: İtiraz edenlere... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Geçici madde... 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Müsaade eder misin... 

İtiraz edenlere teklifimiz şudur: Bu bankaların batışı, krizlerin meydana gelişi, kimin ihmali, 
bankalardan para götürenler, yurt dışına kaçıranlar, hepsiyle ilgili bir araştırma yapalım, bakalım, 
onun altından hangi parti, hangi siyasetçi, hangi işadamı çıkarsa, kamuoyuna açıklayalım. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, ısrarla arkadaşım, elinde bir metin, işte buradan çiftçiye çıkacak... 
Bakiri, ben size bir şey söyleyeyim: Tasarı Parlamentoda müzakere ediliyor, bir Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi ne diyor bakın: "Verilecek kaynağın ne miktarda olduğunu defaatle sorduk, ben
deniz sordum; ama, Sayın Bakan, yanındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Baş
kanına sorarak, bunu açıklayamayacaklarını, bunun doğru olmayacağını ifade ettiler." Yani, paranın 
miktarı da, kime gideceği de belli değil. Yani, Bakanın söyledikleri, bu. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Cumhurbaşkanı üç temel noktada itiraz ediyor. İtiraz ettiği konular, 
tamamen hukukî boyutta. Yani, diyor ki: "Siz bunu alışkanlık haline getirir, Anayasa ve yasaları bir 
defa, bir defa delerseniz, bunun arkası kötü gelir, ülkenin zararına olur." Bakın, hemen basit ifadeler
le maddeleri söylemeye çalışacağım değerli arkadaşlar: 6 ncı madde, kamu bankalarında çalışanlar
la ilgili. Cumhurbaşkanı buna itiraz ediyor, diyor ki: "Sizin bu getirdiğiniz metinde, 31.12.2002'den 
itibaren artık özel hukuk kurallarına bağlı olmayan kişiler kamu bankalarında çalışamaz; yani, kamu 
bankaları artık devlet memuru olmayacak. Eğer bunu kabul etmeyen personel varsa, zorla, Devlet 
Personel Dairesine bildireceksiniz, oradan başka kurumlara dağıtılacak veya emekli olacaklar." Yani, 
devlet personeli kamu bankalarından tasfiye ediliyor. Peki Cumhurbaşkanı ne diyor: "Peki, bunu 
yapıyorsunuz ama, bu bankaların sermayelerinin yüzde 51'i ve fazlası halen devletin elinde. Yüzde 
5 Tin altına inmeden bunu yapamazsınız. Sermayesi kamuya ait olan yerde çalışanlar da kamu 
çalışanıdır." Yasayı açık olarak ifade ediyor. Dolayısıyla, bu yaptığınız iş yanlış. 

Değerli arkadaşlarım, denetimle ilgili ikinci yanlış olarak Sayın Cumhurbaşkanı "Kamu gider
lerinin denetimiyle ilgili olarak Anayasada; 

1.- 160 inci madde var. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu giderlerini Danış
tay denetler. Açık hüküm. 

2.- Anayasanın 165 inci maddesinde, sermayesi yüzde 51 ve daha üzeri olanlar devlete aitse, 
sermaye böyleyse, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda denetlenir. 

3.- Milletvekillerinin, 98, 99 ve 100, yani yazılı-sözlü soru önergeleri, gensoru, genel görüşme 
ve soruşturma; yani yürütmeyi denetleme imkânları vardır" diyor. 

Özetle söylersek, Cumhurbaşkanı, "Anayasanın 160, yine Anayasanın 165, yine Anayasanın 
98, 99 ve 100 üncü maddelerine göre kamu giderleri denetlenir. Başka bunun yolu yoktur" diyor. 
Peki, burada, ikinci fıkrada ne deniyor: "Üst kurul ve kuruluşlar, faaliyetlerini Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir." Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor: "Bil
gilendirme denetim değildir." Demek ki, Anayasanın 160, 165, 98, 99, 100 üncü maddesine alenen 
ve taammüden aykırılık var burada. Hiç, bunun için, aşırı böyle, hukuk uzmanı filan olmaya gerek 
yok; çünkü, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bilgilendirme ayrı şey. Bilgiyi verir, kabul 
eder, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, koyar gider. Dolayısıyla, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı: "Bu 
denetimden uzak durmak yanlıştır, bunun Sayıştaya verilmesi gerekir." 

Peki, şimdi, burada biraz önce söyledi arkadaşlarımız... Hükümet, milletin aklını sık sık bozan 
hükümet, sık sık konuşmalarıyla ekonomiyi krize sokan hükümet, beceriksiz hükümet, faydasız 
hükümet... 

Bakın, açık, net bir iddiada bulunuyorum: Eğer, ekonomiye müdahale etmeyin, ikide bir zaman
lı, zamansız açıklama yapmayın... Bugün Sayın Derviş öyle diyor: "Dolara dokunanın eli yanar." 
Düşüyor... Peki, yükseldiği zaman da aynı şeyi söylüyordu. Daha sonra olmadı, geliyor buraya, kür
süye, aldığı terbiye ve nezaket icabı olacak "efendim, ben, Türkiye'yi tanıyamadım, tanıma imkânım 
olmadı, keşke tanısaydım, biraz siyasî açıklamalar yaptım, bunlar yanlış oldu, batığın detayını bu 
kadar bilmiyordum" diyor. 
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Peki, bu uygulamalardan sonra, sizin burada zorladığınız, 10 milyar doları almak için 10 tane 
takla attığınız, Anayasa ve yasaları hiçe sayarak, komisyonları hiçe sayarak... Yarın biri çıkar gelir 
de "Anayasa ihlali olan kanunları bile siz Anayasada görüşmediniz, biz de yaparız" derse ne olacak? 
Bütün bunlara rağmen bu hükümet denetimden kaçmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, aynı maddenin, yani 7 nci maddenin diğer bir fıkrasına gelelim. Burada 
kanun müzakere edilirken geçen madde şu: "Üst kurul" yani "kamu bankaları üst kurulları ve bun
lara bağlı kurumların kendi yasaları bu fıkrayla yürürlükten kaldırılır." Yani, bu kamu bankalarıyla 
ilgili a'dan z'ye ne kadar kanun, yönetmelik varsa hepsini yırtıyor ve çöpe atıyor. Bunun içerisinde 
Devlet Denetleme Kurulu var, Başbakanlık Teftiş Kurulu var, var, var; bütün kurumlar... 

Peki, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor; diyor ki: "İyi ama, bunu yapıyorsunuz; ama, Devlet 
Denetleme Kurulu, yetkisini Anayasadan almaktadır. Anayasa, yasalardan daha üsttedir. Siz, bu 
yaptığınız yanlışlıkla Anayasayı devre dışı bırakıyorsunuz." Şimdi, bu durumda ne oluyor; 
Anayasanın 108 inci maddesine de açık ve seçik olarak burada aykırılık var. 

6 ve 7'yi ifade ettikten sonra, geçici 1 inci maddeye gelmek istiyorum: "Kamu bankalarının, 
yönetim, denetim ve tasfiye kurulları, ceza ve idare hukuku yönünden memur sayılmazlar." 

Değerli arkadaşlar, bu madde, komisyonda önce reddedildi, hükümet de reddetti, daha sonra 
bankacılar bastırdı, tekrar geri geldi, tekrar komisyona geldi. Bakın, bu maddeler komisyonda 
müzakere edilince işin vahameti ne kadar ortaya çıkıyor; yani, komisyon tutanaklarını da 
okuduğunuz zaman, yapılan işlemin ne kadar sırıttığını, hükümetin, kredi adına neler yapmak is
tediğini ortaya koyuyor. Komisyonun bir üyesi diyor ki: "Komisyonlarda iktidar çoğunluğu olduğu 
için, paldır küldür komisyonlardan geçip Genel Kurula geliyor -doğrudur, yaşıyoruz- burada tutar
sak tuttuk, tutamazsak gidiyor." Yani diyor ki: Burada gücümüz yetiyorsa komisyonda engel olmaya 
çalışıyoruz; ama, gidiyor. "Böyle olmazsa Bankalar Kanununu dört defa değiştirir miydik." Bugün 
burada müzakere ettiğimiz kanun, bir yılda bu Parlamentoda dört defa müzakere edildi. Eğer sağ
lıklı olsaydı, iyi bir yapıya sahip olsaydı dört defa getirme ihtiyacı olmazdı. "Bütün bunlar bir-bir-
buçuk yıl içerisinde getirildi ve müzakere edildi. Ülkenin asıl talihsizliği Anasol-M hükümetidir. 
Türkiye için bir felaket hükümeti haline gelmiştir. Türkiye'nin temel meselesi kanun çıkarmak 
değil, bir an önce bu hükümetten kurtulmaktır." Aslında, bu komisyon üyemiz, bir yerde halkın 
temennisini de dile getirmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, geçici 1 inci maddede "kamu bankalarının yönetim, denetim ve tasfiye 
kurulları, ceza ve idare hukuku yönünden memur sayılmazlar" deniliyor. Peki, Cumhurbaşkanı, tek
rar dönüyor "parası, sermayesi, binası, yüzde 51'den fazla devlete ait olan bir kurumun, nasıl oluyor 
da çalışanları devlet memuru gibi yargılanmıyor" diye soruyor. Yani, burada, hem denetimden hem 
çalışanları garanti altına alan dokunulmazlık getirilmiştir ve Cumhurbaşkanı özetle diyor ki: "Bu 
yaptığınız Anayasaya aykırıdır, yasalara aykırıdır." 

Peki -konuşmamın başında ifade ettim- yasa, Anayasaya aykırı olsa ne olur; hiçbir şey yazmaz. 
Neden; koalisyon liderleri, milletvekillerine gruplarda mesajlarını vermişler; diyorlar ki: "Yasanın 
virgülüne dokunamazsınız. Aynen Cumhurbaşkanına göndereceksiniz." Hükümet ortağı millet
vekillerine mesaj bu. 

Peki, şimdi bir soru soralım: IMF mi, Anayasa mı? Tabiî, hükümet milletvekilleri hemen 
diyecekler ki: "Olur mu, Anayasa bizim temel hukukumuz." Hayır, Anayasa değil, IMF... 
Hükümetin anayasası IMF'nin anayasasıyla aynıdır. O açıdan, maalesef, bu Parlamento kürsüsün
den, bunları, üzülerek ve üzüntüyle ifade etmek durumundayım. 
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Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, Anayasa Komisyonunda daha önce görüşülmemesi bir ek
siklik, sevk edildiği halde "daha önce bize gelmedi" diyerek geri göndermek bir eksiklik. Kamu vic
danı rahatsızdır. Açık ve net, altını çizerek söylüyorum: Anayasayı ihlal ediyorsunuz, yasaları çiğ
niyorsunuz. 57 nci hükümetin birçok eksiklikleri yanında, bu da menfi hanenize yazılmış durum
dadır değerli arkadaşlar. 

Peki, bütün bunları söylüyoruz da ne oluyor? Bakınız şimdi, Kamu Bankaları Yönetim Kurulu 
Başkanı kendini savunuyor; diyor ki: "Bütün bankalar, Bankalar Kanununa tabi. Bu Kanunda zim
met suçu, kamu hukuku özel hukuk demeden ilgilinin yakasına yapışır." Yani, diyor ki: "Bizim zır
hımız falan yok." Peki, bundan bir süre önce, bir DGM savcısı, Sayın Kemal Derviş'e müracaat et
ti; şu şu banka genel müdürleri hakkında soruşturma açmak istiyorum; Sayın Derviş "hayır, izin ver
miyorum" dedi ve öylece kaldı. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, biraz önce denildi ki... Şimdi, bu "reel sektör" sözünü de bir açık
layalım, milletin kafasını karıştırmayalım. Reel sektör, üretim yapan hizmet sektörü demektir; ama, 
hükümetin programı öyle değil. 

NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Üretim sektörü... 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Konuşma yeriniz burası, gelince konuşursunuz! 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu tasarının, nasıl fırıldak olarak çevrildiği, çıkarıldığı hakkında Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ne diyor: "Bu yasa tasarısının taslağını hükümetle birlikte 
hazırladık -bakın değerli arkadaşlarım çok önemli, binlerce odanın başkanının söylediğini söy
lüyorum- bankalara destek maddesinden haberimiz yoktu, bu, sonradan ilave oldu." Buyurun, 
basına da intikal etti, internette de var. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, reel sektör temsilcileri, tasarıyla ilgili ne diyorlar: "Önce 'Londra 
yaklaşımı' diye çıktı, daha sonra 'İstanbul yaklaşımı' biz bunlardan hiçbir şey anlamadık." Toplan
tılar, açık oturumlar, tartışmalar, konferanslar, vesaire, vesaire... Havanda su dövdüler ve bu tasarıda 
reel sektöre en ufak bir imkân yok. 

Değerli arkadaşlar, hatırlarsınız, bankalar, bir ara, reel sektöre yüzde 500, yüzde 1 000, yüzde 7 
500 faiz uyguladılar; madem, siz, reel sektörün yanındasınız, şimdi, virgülüne bir dokunalım bakalım; 
diyelim ki: "Bankalar, bu, aldıkları 7 yıllık kredileri, aynı şartlarda, belli bir kâr oranında reel sektöre 
aktarır." Adam 10 milyar kredi almış, yüzde 70 demiş ve 10 milyar, olmuş 250 milyar, yüzde 700 faiz 
uygulanmış. Bu tasarı, reel sektörü batırır, batırır, batırır... İyi dikkatli okuyalım, batırır... 

Bakın değerli arkadaşlar, bir iktisatçı öğretim üyesinin, bir bilim adamının, bu kanunlarla, 
hükümetin getirdiği vergi kanunlarıyla ilgili görüşü ne -muhalefet değil, bilim adamından bah
sediyorum- "yüksek faiz gelirleri vergi dışı bırakılırken -o, 111 milyardan bahsediyor, yıllık faiz 
gelirleri 111 milyar olanlara, siz, hükümet, milletvekilleri vergi olmayacak diye el kaldırdınız, 
sorumlusunuz- düşük gelir grupları üzerindeki vergi yükü, salma şeklinde, angarya şeklinde uy
gulanan vergiler aşırı derecede arttı, vergi adaleti ve eşitlik artık dikkate alınmamaktadır." Yani, sizi 
tarif ediyor, sizi anlatıyor. 

"Reel sektörün canlanması, talep artışına bağlıdır. Bu da, temel mal ve hizmetlerden KDV 
oranlarının indirilmesine bağlı, aksi halde kriz daha da derinleşir." Türkiye'nin ekonomisini tarif 
ediyor, kim tarif ediyor; bilim adamları. Peki, siz ne yaptınız; önce dediniz ki: "Doğalgazda KDV'yi 
biraz indirebiliriz." Ne dedi hemen Maliye Bakanlığı bürokratları: "Biz bütçeyi hazırlarken doğal-
gazın içine 1 katrilyon vergi koyduk. Eğer, KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirirseniz, 1 katrilyon 
başka yerden para bulacaksınız." Yani, basit bir bakkal hesabı. 
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Petrol ürünlerine, benzine, mazota zam, doğalgaza zam, elektriğe zam... Kaç para açık var; 20 
katrilyon, 20 katrilyon vergi koyun... İyi de, bunları yapmak için sizin gibi bir hükümet olmaya, 
Bakanlar Kurulu olmaya, Başbakan olmaya hiç gerek yok. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu yaptığınız yanlışlar, tablolar ne getirdi: En son yayımlanan bir 
ekonomik raporda, çalışanların yüzde 22'si, arkadaşımızın biraz önce dediği çiftçilerin yüzde 33,5'i, 
yaklaşık üçte l'i, her 3'ünden l'i fakirleşti. Nüfusun yüzde 40'ı yoksullaştı, çalışabilecek 4 kişiden 
l'i, eğitimli 3 kişiden l'i işsiz, 200 milyar dolar borç toplamı var. 

Şimdi, ben bunları söyleyince "Biz mi yaptık?" Kim yaptı yani, sokaktan adam mı getirdik de 
yaptı, beş yılda artan rakamlar bunlar. Asgarî ücretten 58 000 000 vergi alınırken -biraz önce ifade 
ettim, o burada da var-111 milyar faiz geliri vergi dışı; bu, Parlamentonun ayıbıdır. İnşallah, getirin, 
burada düzeltelim, buna el kaldıralım oybirliğiyle. 

Elektrik, su, tüpgaz, benzin ve doğalgazda yüzde 140 zam yaptınız. Dün, tütün fiyatlarını açık
lıyor bakan, yüzde 35... Yanındaki gazeteci sordu "Kim söyledi?" IMF diyemedi tabiî, cesaret 
edemedi, yüzde 35. Yüzde 35 nerede kaldı; sokakta; bugün enflasyon oranı yüzde 90'dır. 

Değerli arkadaşlar, 1 489 586 kişi telefonunu kapatmış ödeyemediği için... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, 1 dakika içinde toparlar mısınız efendim. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bitiriyorum. 
Şimdi, Sayın Başbakan bu tabloya ne diyor biliyor musunuz: "İşler iyi gidiyor -bakın, bakın, 

bakın; işler iyi gidiyor- bu nedenle, ben de iyi oldum." Maşallah, o zaman millet batınca, Başbakan 
temelli iyi olacak demektir. 

Değerli arkadaşlar, ben, bu hafta yayımlanan Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporundan bah
sedeceğim. 2 dakikada hemen bitiyorum. "Ekonomik krizinin nedeni IMF'dir." Bakın, bu 
hükümetin Maliye Bakanlığı bürokratı söylüyor. "IMF, Anayasal düzene aykırı vergi sistemi getir
mek istiyor; bu, yanlıştır. Suçlu, Hazine Müsteşarlığıdır; banka boşaltanlarla ilgili işlem yapmadı; 
Hazine, yolsuzluklar için zemin hazırladı." 57 nci hükümetin Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun 
hazırladığı raporu takdim ettim. Muhalefet deseniz, o zaman diyeceksiniz "sen söylüyorsun"; ben 
söylemiyorum. "Çeteler, ihaleleri işgal etti; çözüm, dağınıklığın giderilmesidir." 

Değerli arkadaşlarım, aslında, konuşulacak çok şey var; ama, hemen şunu söyleyeyim; bu 
hükümetin uyguladığı ekonomik program, kumarhane ekonomisidir, açık ve net söylüyorum, üç 
kâğıt ekonomisidir; yani, döviz, faiz ve borsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Burada konuşmamı tamamlıyorum, Muhterem Heyetinizi 

saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanımız tarafından 3 maddesi tekrar görüşülmek üzere geri gön
derilen malî sektörün yeniden düzenlenmesiyle ilgili yasa hakkında, Partimizin görüşlerini belirt
mek üzere, söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biraz önce, Sayın Grup Başkanvekilimizin de ifade ettiği gibi, bu iktidarın 
göreve geldiğinden bugüne kadar düzenlediği yasalar, dikkat ederseniz, büyük bir çoğunluğuyla 
Anayasa Mahkemesinden veya Cumhurbaşkanlığından ya iptal edilerek ya tekrar görüşülmesi 
gerektiği düşüncesiyle Genel Kurulumuza geri gönderiliyor. Değerli arkadaşlar, sabahlara kadar, 
burada, oturup hazırladığımız ve çıkarılması için çok ısrarlı bir davranış içinde olan iktidarın, bu 
Parlamentonun, daha doğrusunu isterseniz, milletin malı olan bu Parlamentonun maliyet hesaplarını 
da düşünmesi lazım. Yaklaşık 51 adet yasanın Anayasa Mahkemesinde görüşülüyor olması -iptali 
için- veya bir bölümünün iptal edilmiş olması, bu millet üzerinde oldukça ağır yüklerdir; dolayısıy
la, bu konunun tekrar düşünülmesi gerekir. Yani, bu iktidar, bu ülkedeki Anayasayı, bu ülkedeki 
yasaları hiçe saymak gibi bir cesaret içinde; ama, bu cesaretinin bedelini, herhalde önümüzdeki 
seçim döneminde, maalesef, pahalıya ödeyecek. Gönül arzu ederdi ki, bu yasalar yerli yerince çık
sın ve millete yararlı olsun., 

Cumhurbaşkanımızın 3 maddesini tekrar görüşülmek üzere geri gönderdiği bu yasayla ilgili 
olarak, bakın, Sayın Kemal Derviş ne diyor: "Bu, şu tarihe kadar yetiştirilmezse, bir virgülüne 
dokunmadan, aynen çıkarılmazsa kredi tehlikeye düşer." 

Değerli arkadaşlar, benim bildiğim IMF, bu tip düzenlemelerle hiçbir şekilde uğraşmaz ve bu 
yasa içerisinden bu 3 madde tamamıyla çıkarılsa, amaç, yine gerçekleştirilmiş olur, hiçbir şekilde 
aksamaz. IMF'nin başka işi yok, sizin personel politikanızla, sizin denetim politikanızla uğ
raşacak!.. Bunun aksine, denetimle ilgili olarak, aslında, Dünya Bankasıyla yapılan bir anlaşmada, 
Sayıştayın yetkilerinin genişletilerek, denetimin Sayıştaya yaptırılacağı hakkında bir sözleşme de 
var. Niye karşı gelsinler, niye bu denetimle uğraşsınlar?! Bu da, aslı astarı olmayan, bir bühtandan 
ibaret. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmesi lazım bu iktidarın, öyle 3 
maddeyi geri göndermiş ki, o 3 madde buradan geçmese veya yarın Anayasa Mahkemesine gidil
diğinde 3 madde iptal edilse, yine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin işleme koyduğu bu kredi iş
lemi yürürlükte olacak. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeleri lazım. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, şu parayı bir konuşalım; yani, Türkiye Cumhuriyetine, bu 10 milyar 
dolar para nakden gelip de, piyasaya mı aktarılacak zannediyorsunuz; yani, böyle bir ihtimal mi 
var?! Bakın, burada herkes bir şeyleri paylaşıyor; işte 1,5 katrilyon şuraya, 1,5 katrilyon şuraya... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, haziran ayına kadar, 12 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. 
Dolayısıyla, bu 10 milyar dolarlık borç, bir mahsup işlemi yapılmak suretiyle, borcuna sayılacak, 
buraya para mara gelmeyecek. 

Bankalara ne yapılacak; arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi tahviller ihraç edilecek, bankalara 
denilecek ki, yarısını sen sermaye koy, yarısını da ben sana tahvil vereyim. 

Değerli arkadaşlar, bankalar, herhalde, güçleri, imkânları olsa, o sermayeyi koyacaklar, koyan
lar zaten koyuyorlar, zaten rasyoları düzgün; ama, koyamayanlar, o sermayeyi ne kadar koyacaklar, 
nereye kadar koyacaklar? Hazinenin ihraç edeceği bu tahviller, bilahara, başka şekilde, Merkez 
Bankasından paraya tahvil edilmek suretiyle değerlendirilecek; yani, bir bakıma -bankaların ban
kası olan Merkez Bankasına hükümetin müdahalesi olmayacak diyor ya yasa- işte böyle, dolaylı 
yoldan bir müdahale de olacak. 

Değerli arkadaşlar, 2002 yılı, 2001 yılından daha kötü sonuçlar veriyor. Bakın, ben size, Bur
sa Milletvekili olduğum için söyleyeyim: 2001 yılının aynı döneminde, ocak ayında, yaklaşık 
olarak 8 000 araç satılmış; şimdi, bu dönemde, ocak ayında ise, 150-200 araç satılmış. Yani, Katma 
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Değer Vergisi indirimi yapıldığı için, satışlarda bir miktar artış oldu; ama, otomobil satışları, şu an
da, bütünüyle ve tamamıyla durmuş vaziyettedir. Piyasada, bütün sektörlerde aynı durum hakimdir; 
ancak, ihracat yapabilen, kendini ihracatla döndürebilen müesseseler ayakta kalabiliyorlar. Keşke, 
Türkiye'ye bu borçlanılan paralar gelse de, fiilen gelse de, piyasalara dağıtılsa, piyasalar güçlen-
dirilse, bankalar güçlendirilse, ekonomi canlansa. Böyle borçlanmaya biz varız. Böyle borçlanma 
yapabiliyorsanız, gelin, sizi destekleyelim; ama, bunlar mahsuplaşma suretiyle yapılıyor. Yani, Tür
kiye'nin, her geçen gün, dolar olarak borcu artıyor. Ayrıca da, Türkiye'nin aldığı gibi gözüken bu 
paralar, yine yurt dışına, sermaye ihraç eder gibi ihraç ediliyor ve elinde kalmıyor. 

Değerli arkadaşlar, kendi kendimizi aldatmaktan, milletimizi yanıltmaktan mutlaka vazgeç
memiz gerekiyor. Bütün bu işlemlerin iktidarı yıprattığı muhakkak da, bu arada Parlamentomuzu da 
yıpratıyor, denetimle görevli olan milletvekillerine güveni de sarsıyor. Millet soruyor: 10 milyar 
dolar geliyor; bu 10 milyar dolar nereye gitti, kim hortumladı?! İşte, hortumlayan da ortada, hor-
tumcu da ortada! Para falan geldiği yok. Sadece, birbirimizi oyalıyoruz ve atlatıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın iadesini öngördüğü maddelerin birisi memurlarla il
gili. Çok enteresan bir durum. Bir bakıma, kamu kurumlan içerisinde özel statüye tabi memur çalış
tırmak istiyorsunuz. Bir diğer şekliyle de, özel statüye tabi memurlarla donatılmış bir kamu 
kuruluşunu özelleştirmeye hazırlıyorsunuz. Anayasamızın 128 inci maddesine alenen ters, aykırı bir 
uygulama. Yani, düşünebiliyor musunuz, bu yasa Anayasa Mahkemesine gidecek de geri dön
meyecek; dönecek, mutlaka geri dönecek. Herhalde, canım biz bu yasayı çıkaralım, Resmî 
Gazetede yayımlayalım, isteyen gitsin Anayasa Mahkemesine müracaat etsin, biz bu arada IMF'yle 
olan birtakım hususları yerine getirmiş oluruz, mahsup işlemini IMF'ye yaptırmış oluruz diye 
düşünülüyor olabilir; ama, bu çıkar yol değildir, bu geçerli yol değildir. Bu, ancak, milleti kandır
maktan, kendimizi kandırmaktan öteye gitmeyen bir işlemdir. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın 2 inci maddesi denetimle ilgili. Yasanın, bütünüyle, uzaktan 
yakından alakası olmayan bir denetim sistemi. Neydi bu? Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılır
ken, bu kurulları, kurumları, özel kanunla kurulmuş olan üst kurulları denetleyecek mekanizmaların 
çok kargaşa içerisinde olduğu, çok çeşitli ve çelişkili olduğu vurgulanıyordu. Sayın Başbakanımızın 
da "bu üst kurullarla başımız dertte" diye şikâyeti vardı. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Komisyon 
Başkanımızın da şikâyetleri vardı "bir düzenleme getirmek lazım" diyordu. Bunun üzerine, bir 
düzenleme yapıldı ve denildi ki "bütün bu üst kurullar, kurullar, Sayıştay denetimine tabi olsun." 
Yukarıda böyle bir düzenleme yapıldı; ama, aşağıya inildiğinde, hepiniz hatırlayacaksınız, yeni yeni 
önergeler verilmek suretiyle, bu yasanın bünyesi tamamen değiştirildi. 

Benj neden, Hazinemizin Sayıştayımızdan bu kadar hoşlanmadığını, neden onlardan kaçınma 
arzusu içerisinde olduğunu anlayamıyorum. Bir müessesede iyi bir denetim varsa, kapsamlı bir 
denetim varsa, evvela sizi yanlış yapmaktan o denetim kurtarır. Yanlış yapmadığınız veyahut da 
yanlış yapmamanız gerektiği için de daha dikkatli ve hassas davranırsınız; ama, ne hikmetse, bu 
böyle düşünülmüyor. 

Tabiî, Sayıştay, Hazinenin içerisine girdiği zaman, Hazinenin içerisinde -kim tarafından yapıl
mış olursa olsun, hiç önemli değil, ama- birtakım yanlış işlemlerin olduğunu buluyor, çıkarıyor, 
önümüze koyuyor. Mesela, bunlardan 1996 yılıyla ilgili olarak 1997 yılında verilen raporda, 58 adet 
Dünya Bankası kredisi üzerinde Hazine Müsteşarlığınca yapılan çalışmalar, havuz sisteminin getir
diği maliyet artışını ortaya koyuyor. Mesela, bunlardan bir tanesiinde "3,6 milyar dolar kredi kullanıl
dığı halde, 4,7 milyar dolar kredi kullanılmış gibi, 1,1 milyar dolar fazlasıyla anapara geri ödemesi 

- 4 9 7 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 0 : 1 

yapılmıştır" deniliyor. Bir başkasında "1,2 milyar dolar karşılığında 1,8 milyar dolarlık anapara 
ödemesi gerçekleştirilmiştir" deniliyor. Bu da, bu küçük kredinin yüzde 49 fazlasıyla ödendiğini 
ifade ediyor. Bir başka ifade de "1996 yılı sonu itibariyle Dünya Bankasından alınan 58 adet kredinin 
ek maliyeti -dikkat edin arkadaşlar- yüzde 31, artı, buna uygulanacak faiz kadardır" deniliyor. 

Türkiye, işte bu kadar büyük paralarla borçlanıyor. Neden; denetimsizlikten. Eğer iyi bir 
denetim olsa, kapsamlı, kaliteli, kapasiteli bir denetim olsa, bu uygulamalar başınıza gelmeyecek, 
başımıza gelmeyecek. 

Bir denetimin denetim olabilmesi için, kurumun içerisinden, kendi elemanlarıyla yapılmaması 
lazım; denetim olması için, denetim olabilmesi için, bağımsız denetim kurumları veyahut da Par
lamentomuzun denetim kurumu olan Sayıştay tarafından yapılması lazım. 

Tekrar ediyorum. Evet, bunu, belki, şimdi, bu şekilde geçiriyorsunuz, geçiyor gidiyor; ama, 
bence, Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi, bu denetim konusudur. Bu denetimi at-
layamazsınız. Bu denetimle ilgili Sayıştay Kanunumuzu tekrar gündeme getirerek, Sayıştay 
Kanunumuzu genişleterek, kapsamını genişleterek, içerisine performans denetimini de koymak 
suretiyle, denetim mekanizmamızı daha olumlu hale getirmemiz lazım. O zaman, Parlamentomuz 
rahat edecektir, siyasîlerimiz rahat edecektir; kamuoyu karşısında, milletin karşısında daha rahat 
hesap verme imkânımız olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, konunun üçüncü bölümünde ise, kurul üyelerinin, bu yasayla ve 4603 sayılı 
Yasa kuralları çerçevesinde yaptıkları işlemlerden dolayı hukuksal sorumluluklarının, bankacılık 
sektöründe etkinlikte bulunan özel bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına uygulanan 
özel hukuk hükümleri ve mevzuata bağlı oldukları; üçüncü fıkrasında da, bu üyelerin, ceza ve idare 
hukuku yönünden memur sayılamayacakları ifade ediliyor. Değerli arkadaşlar, üst seviyede görev 
yapan bu arkadaşlarımızın, öyle zannediyorum ki, buna benzer bir -dokunulmazlık diyelim, adı öy
le konuldu- dokunulmazlık zırhına ihtiyaçları yok. Buna ihtiyaç duymadıkları kanaatini de 
taşıyorum zaten. Onun için, bu yasadaki bu uygulamanın, onlara iyi bir sonuç getirmeyeceği 
kanaatindeyim. Yarın, iktidarın değiştiğini düşünün, bir başka iktidarın geldiğini düşünün; küçücük 
bir düzeltmeyle, kendilerine, geçmiş üç yıllık, beş yıllık, on yıllık hesaplar sorulabilir; kendileri, 
tekrar, hesap altında tutulabilirler. Niye, bugün, kendilerini daha sağlam, daha denetlenebilir, daha 
emniyetli bir denetim mekanizmasına tabi tutmuyorlar? Bu, ileride kendilerine de zarar verebilir. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce, bir grup başkanvekilimiz burayı teşrif ettiler; dediler ki: "İk
tidara güven yükselmiştir, muhalefete güvenden daha fazladır." Değerli arkadaşlar, bakın -ocak ayı, 
yani, bu ayın anketi bu- bu ayın anketine göre, iktidarı başarılı bulanların oranı yüzde 13,2, başarısız 
bulanların oranı yüzde 77,2, fikir belirtmeyenler ise yüzde 9,6. Bu anket, merak etmeyin, birkaç gün 
sonra yayımlanacak. 

Değerli arkadaşlar, yalnız iktidar oy kaybetmiyor, puan kaybetmiyor, Parlamento da puan kay
bediyor. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Sizin yüzünüzden... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bunları iyi değerlendirmek lazım; bun

ları, siyasîlerin kendi lehlerine değerlendirmeleri lazım; ama, ne gezer... Bir vurdumduymazlık 
havası içinde, biz yasa yaparız, Anayasaya aykırı da olsa yaparız, Anayasa Mahkemesinden geri 
dönse de bir başka şekilde uygularız; ama, gene de bildiğimizi yaparız mantığı içinde Türkiye 
yönetilemez arkadaşlar. Eğer bunu böyle yönetmeye devam ederseniz, maalesef, belki de çok um
madığınız, çok kötü sonuçlarla da karşılaşabiliriz. 
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Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısının geneli üzerinde bu konuşmaları yaparken, bir dilekte de 
bulunmak istiyorum. Gelin, bu üç maddeyi de bu yasadan çıkaralım, çekelim, alalım. Zira, per
sonelle ilgili uygulamaları yapacak bizim başka yasalarımız var; irdelerseniz, araştırırsanız bulacak
sınız. Denetimle ilgili başka yasalar var, onlardan da istifade edebileceksiniz. Üst kurulda görev 
yapan arkadaşlarımızın böyle bir zırha zaten ihtiyaçları yok. Dolayısıyla, bu üç madde bu tasarıdan 
çıkarıldığı takdirde, Anayasa Mahkememizi işgal etmeyeceğiz, Anayasa Mahkememizden bu 
yasaların tekrar geri döndüğünü görmeyeceğiz, kamuoyunda bir itibar kazanılmış olacak. Düşünün 
arkadaşlar; 100 tane yasa yapıyorsunuz, 52 tanesi geri geliyor, 52 tanesi tartışmalı. Bu, yönetim 
değildir. Böyle yönetim olmamalıdır. Bu ülkede demokrasi, eğer, uygulanıyorsa, bu demokrasinin 
hukuk kurallarına uygun bir şekilde uygulanması lazım. Şu yasa tasarısı, bu ülkenin hukuk mantığı 
içerisinde yer bulamaz. Eğer, bu ülkenin hukuk mantığına saygı duyuluyorsa, bu ülkede hukukun 
üstünlüğü tartışılmaz olarak görülüyorsa, bu yasa içerisinden ya bu üç madde çıkarılarak yürürlüğe 
konulmalı veyahut da bu yasa tasarısı yeniden düzenlenmeli. 

Ayrıca, ben, şunu da belirtmek istiyorum: Zannediyor musunuz, yalnız, Anayasaya aykırılık 
gösteren bu üç madde var. Bizim Cumhurbaşkanımız size bir iyilik yapmış, bu üç maddeyi göster
miş. Bu üç madde iptal edilirse işleminiz bozulmaz; onun için... Ama, uygulamaları da yanlış bu 
yasanın. Gelecek olan para, biraz önce arkadaşlarımız "efendim, KOBI'lere, çiftçilere şuraya buraya 
gidecek" dedi. Ben de diyorum ki, mahsup edilecek, hiçbir şey gitmeyecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, 1 dakika içinde toparlar mısınız efendim. 

Buyurun. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 

Eğer paranız varsa, çiftçiye, esnafa, KOBİ'ye vereceksiniz, sanayiciye vereceksiniz. Milleti, bu 
şekilde, olmayan bir parayla oyalamanın manası olmadığını düşünüyorum ve ekonomi yönetiminin 
yasalara saygılı olmasını temenni ediyorum. Bu ülkede yasalara ne kadar uyulursa, ne kadar saygılı 
olunursa o kadar başarılı olunacağını ifade etmek istiyorum. Sayın milletvekillerimizin buradan sor
dukları sorulara da, ilgili kurumun çok acele cevap vermesini bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde bu 
yasa burada tartışılırken, milletvekillerimiz sorular sordular; ama, bu sorularına, şu ana kadar hiç
bir cevap da verilmedi. Eğer bu cevaplar verilseydi, bu cevabı verirken bu müesseseler, bu yasa 
tasarısı içindeki olumsuzlukları kendileri de görmüş olacaklardı. Ben, görmediklerini zannet
miyorum; ama, maalesef, iktidarın bu şekilde işine geldiği için, bu şekilde uygulanıyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karapaşaoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Oğuz Tezmen; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Tezmen. 

DYP GRUBU ADİNA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tür
kiye, iki senedir Bankacılık Yasası konuşuyor. Bu görüştüğümüz, sanıyorum, beşinci defa Ban
kacılık Yasası görüşülmesi. Beş defadır Banka Yasası görüşüyoruz; ama, Türkiye'de bankacılık 
sorunu, her geçen gün daha da ciddî bir boyut kazanıyor, daha da sıkıntı yaratıyor. 
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Bu sıkıntılar yaşanmak zorunda mıydı diye sormamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yani, biz, 
1999 Mayısında bankacılık sektörünü radikal bir şekilde ele alacak bir düzenlemeyi yaparken, o 
dönemde yapılan eleştirileri dikkate alsaydık, gerekli mekanizmaları sistem içine monte etseydik, 
bu sıkıntılar yaşanmayacaktı; hatta, kasım ve şubat krizleri de yaşanmayacaktı. Daha önceki konuş
mamda kısaca özetledim zaten. 

Şimdi, 1999 Aralığında bir daha düzenledik, 2001 Mayısında tekrar düzenledik. Son, işte, veto 
edilen yasayı da düzenledik. Şimdi, geri çevrilen 3 maddeyi görüşüyoruz. Bunların içine baktığınız 
anda, dile getirilen eleştiriler, yasanın eksiklikleri, çıkarılan kanunlardaki yetersizlikler, burada, 
çeşitli kesimler tarafından ve özellikle, iyi niyetli olarak, bizim tarafımızdan çeşitli kereler dile 
getirildi; ama, şu baskı, sağduyuyu örtüyor: Aman, biz, bir an önce ödevimizi yapalım, IMF'nin 
kapısına gidelim; diyelim ki, biz, işte, bak, söz verdiğimiz yasayı süresi içinde çıkardık; tamam, 
bize para ver. 

Şimdi, ülke yönetimi, çok daha farklı perspektifleri getiriyor. İş, sadece birtakım bürokratların 
hazırladığı yasaları, Meclisten büyük bir süratle geçirip, Cumhurbaşkanının onayına sunup, Resmî 
Gazetede yayımlamakla bitmiyor; çünkü, çıkardığımız yasa acaba sistemin sağlıklı olarak iş
lemesine imkân sağlayacak durumda mı, bu göz önüne alınmadan yasalar çıkarılıyor. Yasalar 
çıkarılınca, bakıyorsunuz, önce ekonominin duvarlarına tosluyor, yetersizlikleri ortaya çıkıyor; bir
biri arkası sıra bankalar iflas ediyor, fona almıyor ya da hukukun duvarlarına toslayıp geri geliyor. 
Bugün görüştüğümüz üç tane yasa da aynı nitelikte yasa. Yani, bizim, burada, apar topar çıkar
dığımız bir yasa var. Sayın Cumhurbaşkanına onaylanmak için gidiyor; ama, o yasa burada 
görüşülürken, çeşitli boyutlarda buna yönelik eleştiriler yapılıyor; deniyor ki, şurada şu yetersizlik
leri var, burada bu aksaklıkları var, ne olur bunları düzenleyin de yaptığımız iş hayırlı bir iş olsun, 
reel sektör, bankacılık sektörü -ne ise- bundan yararlansın. Yok, ille biz bunu bir an önce çıkarmak 
durumundayız; gece gündüz, bitene kadar Meclis çalışacak, bu yasa çıkacak. Tamam... Çıkıyor. On
dan sonra, bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanı, aslında, çok daha kapsamlı bir geri çevirme söz konusuy
ken, çok net, açık seçik hukuka aykırılıkları olan 3 tane maddeyi geri çeviriyor, Meclise "bir daha 
görüşün" diyor ve geriye çevirirken de "bu maddelerin hukuka aykırılıkları şu noktalarda" diyor. Bu 
geri çevirme gerekçelerini açıp okursanız, gerçekten, hukukî bakımdan, çok net, açık şekilde 
Anayasaya aykırılıklar ve yetersizlikler ortaya konmuş durumda... 

Şimdi, sağduyu neyi gerektirir; sağduyu, bu olumlu eleştiriyi dikkate alarak, bu yasayı, gerek
li düzenlemeleri yaptıktan sonra bu Meclisin önüne getirmeyi gerektirir. Şimdi ne yaptık biz; ay
nısını, bir inatlaşma görüntüsü içinde tekrar Meclisin önüne getirdik. Bunlar, diyelim ki, çıktı; Sayın 
Cumhurbaşkanının da başka imkânı olmadığı için, Resmî Gazetede yayımlandı ve yasalaştı. Sonra 
ne olacak; olacak şey şu: Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine götürmezse, burada, 
Anamuhalefet Partisi olarak biz, açık seçik Anayasaya aykırı olan bir kanunu Anayasa Mah
kemesine götürerek iptalini isteyeceğiz. Peki, Anayasa Mahkemesi iptal ettiği zaman ne olacak; 
yeni baştan bir hukukî boşluk doğacak. O zaman, yeniden bir tasarı hazırlanıp, tekrar buraya 
gelecek ve biz, belki, altıncı defa Bankalar Yasasını görüşüyor olacağız. 

Şimdi, Meclis çok çalışıyor; işte, bu, gelmiş geçmiş en fazla çalışan Meclis diyoruz. Sayın mil
letvekilleri, çalışmayı, belki fazla süre sarf etmek anlamında ele alırsanız, doğrudur, çalışmıştır Tür
kiye Büyük Millet Meclisi; sayısına bakarsanız, çok kanun çıkarmıştır; ama, etkinlik ve verimlilik 
kriterlerini koyduğunuz anda, maalesef, çok ciddî eksiklikler ve yetersizliklerle dolu kanunlar ve 
tekrar, döne dolaşa, aynı kanunları üçer beşer defa görüşür hale geldik ve kamuoyunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi saygınlığı bu yaklaşımlar dolayısıyla da zarar görüyor; siyaset kurumu bu işi 
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bilmiyor, işte, iyi bilen bürokrasi hazırlıyor, bunların önüne koyuyor, yasayı çıkarıyorlar, bunlar bir 
şeyden anlamaz insanlar görüntüsü yaratılıyor. Bunu hak etmiyor aslında bu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, içinde bulundurduğu milletvekilleri; komisyonlarındaki çok ciddî tartışmaları hayata 
geçirebilse, bu tartışmaları yasa metinlerine monte edebilse, gerçekten, Türkiye'nin özlediği çok 
daha kapsamlı düzenlemeler ortaya çıkacak ve vatandaşın ihtiyacı da bir an önce karşılanmış 
olacak. 

Biz, bağımsız kuruluşları oluşturduk. İşte, bu bağımsız kuruluşlar ne görevi görecekler, 
regülasyon otoriteleri ne görevi görecekler; bu kuruluşlar, kamu adına, belli bir sektörün sahipliğini 
yapacaklar, düzenlemelerini yapacaklar ve siyasî etkilerden arınmış olarak, sektörün çalışmasını 
garantileyecekler. Yani, sektörde çalışan kuruluşlar, siyasî müdahalelerden arınmış bir şekilde, 
günün şartlarına göre değişen politik rüzgârlardan arınmış bir şekilde sistemi regüle edecekler; böy
lelikle, bu alandaki oyuncular da, bu regülasyon çerçevesinde önlerini görebilecekler, ülkede 
yatırım yapabilecekler, yatırım yapmış olanlar da yeni planlar yaparak ekonomik faaliyetlerini ras-
yonalize edebilecekler. 

Peki, şimdi, bu getirilen düzenlemelere bakıyorsunuz... Bu kuruluşlar öteden beri şikâyet 
konusuydu; yeterli denetimleri yok deniyordu. Gerçekten, kurulması sırasında... Aslında, 1980'in 
koşullarında oluşturulan fon uygulamaları ve olağanüstü rejimin koşullan içinde onlara yönelik 
olarak getirilen denetim mekanizmaları daha sonra, demokratikleşme arttıkça düzeltileceğine, bu 
uygulamaların kapsamı genişletildi; yani, kamu fonlarını kullanan birtakım kuruluşların kamuya 
hesap verme durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisine hesap verme durumunda olması gerekir
ken, kamuya hesap verme konumunda olan bu kuruluşlar, bu kapsamın dışında düzenlenerek, 
sadece yürütme organına hesap verir ya da kendi içinde hiç kimseye hesap vermez hale getirildi. 
Türkiye'de, aslında, kaynak israfının, ülkede kaynakların verimli kullanılmamasının başlangıcı, 
1980'li yıllardır. Malî disiplini bozduğunuz anda, yaygınlaşan fon uygulamaları ve etkin bir 
denetimle desteklenmeyen fon uygulamaları, bir süre sonra kaynakların disiplinli bir şekilde har
canması ve kullanılmasını zedelemiştir. Belki bazı esneklikler, bazı avantajlar getirmiş olabilir; 
ama, gerçekten, ülkenin en hassas olması gereken kıt kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını 
engellemiştir. Bu harcamalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yargı tarafından etkin bir 
şekilde denetlenmediği için de, büyük keyfîlik ve kaynak israfına yol açmıştır. 

Şimdi, gönül arzu eder ki, getirilen bu düzenlemeyle... Yani, yaygınlaşan, eskiden çok sınırlı 
olan bu düzenleyici kurulların denetimini yapıyorsak, o zaman, bu denetimlerin gerçekten ciddî bir 
denetim olması gerekir. Kamu kaynaklarını, kamu fonlarını kullanan bu kuruluşların, kamu otoritesi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisine... Yani, bu işin sahibi olan vatandaşın vergisini madem alıyor
sunuz ya da vergi benzeri gelirlere el koyup bu kuruluşlara tahsis ediyorsunuz, o zaman, bu kuruluş
ların, topladıkları kaynakları nerelere harcadıkları konusunda bu işin sahibi olan milletin temsil
cilerine hesap vermek zorunda olması lazım. Getirilen düzenleme, aslında, Plan ve Bütçe Komis
yonunda, bu konuda Sayıştayı görevlendirmişti; ama, burada verilen bir önergeyle, bakıyorsunuz, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyesi, Başbakanlık müfettişi ve Maliye müfettişinden üçlü 
bir denetim oluşacak ve bu denetim, gidecek, hesapları inceleyip Başbakana verecek. Biz bu 
kuruluşları niye kurduk; biz, bu kuruluşları, yürütme organının etkilerinden arınmış bir şekilde 
faaliyette bulunması gereken bu kuruluşlar etkin çalışsın, yürütme organının siyasî baskılarından 
uzak kalsın, özgür çalışsınlar, bağımsız çalışsınlar diye kurduk. Şimdi, bakıyorsunuz, getirilen bu 
düzenlemeyle, bırakınız özgür çalışmayı, Başbakanın, yürütme organının emrindeki teftiş kurulları 
istendiği anda, gidip birtakım incelemeler başlatacaklar ve ertesi gün o incelemelerle büyük bir 
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kamuoyu oluşturulup, kuruluşların baskı altına alınmaları söz konusu olacak. En önemlisi, RTÜK 
gibi bir kuruluş baskı altına alınacak ki, en fazla üzerinde hassasiyet göstermemiz gereken, demok
rasinin temel vasfı olan haberleşme özgürlüğünü güvence altına alması gereken RTÜK bile, bu tür 
baskılar altında kalacaktır. 

Yarın, bir özerk kuruluşun faaliyetinden memnun olmayan hükümet, buna bir şey bulun, 
yakasına yapışın diye emrindeki müfettişleri gönderecek, ertesi gün müfettişler gidecekler, birtakım 
suiistimal iddialarıyla çıkacaklar, kamuoyunda bir spekülasyon ve insanlar mahkemelere gidecek. 
Bu baskı, bu kuruluşun başında, kuruluşun içinde faaliyet gösterecek kişilerin özgürlüğünü büyük 
ölçüde zedeler, özerk çalışmasını fiilen ortadan kaldırır. 

Cumhurbaşkanı da ne demiş; "gerçekten zedeler" demiş. O zaman... Biz bunların özerk ol
masını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyorsak, o zaman, bu özerkliği güvence altına alacak 
düzenlemeleri getirelim. Nedir; Sayıştay bunu yapar. Sayıştay yeterli değilse, Sayıştayın da 
kanununu getirin, Sayıştayı bu işe uygun hale getirecek düzenlemeleri getirin, elbirliğiyle, biz de 
destekleyelim, çıksın; Sayıştayı çok daha etkin bir yapıya kavuşturalım. Dünyada hiçbir demokratik 
ülke gösteremezsiniz ki, o ülkede Sayıştay etkin olmasın. Kamu harcamalarının en etkin denetlen
diği kurum Sayıştaydın Bütün gelişmiş demokratik ülkelerin Sayıştayları, en etkin çalışan mües
seselerdir. Kamu harcamalarının en etkin denetimi Sayıştaylar tarafından yapılıyor. Nerede Sayış
tay denetimi yoksa, o ülkelerde, israf, savurganlık, kaynak suiistimalleri vardır. 

Şimdi, bu yapı içerisinde, biz, inatla diyoruz ki, yine idarenin oluşturduğu ajanların, müfettiş
lerin denetimine açalım bu kuruluşları. Ondan sonra da diyeceğiz ki, bu kuruluşlar özerk kuruluş
lar; bu mümkün değil. Onun için, lütfen, bu ısrardan vazgeçilmesi lazım. Belki, IMF'ye verilen niyet 
mektubu çerçevesinde, bu yasanın çıkmasında acele edilebilir; ama, ne yapıp edip, buna yönelik 
olarak kapsamlı düzenleme getirmek lazım. 

Bir diğer konu da, bakıyorsunuz, kamu bankalarının tasfiyesini ya da yeniden yapılandırıl
masını sağlamak üzere oluşturulan yönetim kurulu üyeliklerine özel hukuk statüsü veriyorsunuz. 
Özel hukuk statüsünü nasıl verirsiniz; özel hukuka tabi nasıl kılarsınız?! Özel hukukta kişisel ilişki 
vardır; ama, kamu fonlarını kullanan, kamu kaynaklarında tasarruf eden kişiler, kamu hizmeti yapan 
insanlardır. Kamu hizmeti yapan insanların tabi olacağı rejim de kamu hukukudur. Kamu hukukuna 
tabi olmaları zorunludur, hatta, elzemdir; çünkü, özel hukukta işin patronu vardır. Patron denetler; 
adamın doğru yapıp yapmadığını denetleyecek ya da o ilişkiden zarar görecek kişi bellidir; bunun 
rızası olması halinde zarar da söz konusu olabilir; ama, kamu kaynaklarının sahibi yok. Kamu kay
naklarının sahibi vatandaş. Vatandaş adına da Türkiye Büyük Millet Meclisidir bunlara sahip 
olacak, bunları gözetecek kuruluş. Peki, kamu fonlarını bu insanlar özel hukuk ilişkisi içerisinde 
düzenledikleri zaman neler ortaya çıkabilir; yarın, siyasî baskılarla, denilebilir ki, sen, Ziraat Ban
kasına, Halk Bankasına, falancanın şu kadar milyon dolar borcu var, bu borcu sil. Siler; çünkü, ver
diğimiz yetkiyle, bu kuruluşların yönetimindeki kişiler, isterlerse faizi silecekler, anaparada indirim 
yapacaklar, yeni taksitlendirme yapacaklar, birtakım siyasilere yakın olan kişilerin borçları belki 
silinecek ya da birtakım siyasilerle özel ilişkileri geçenlerin borcu silinecek; ama, gerçekten mağ
dur olan kişilerin borcunun silinememesi durumu, hatta ona yönelik hiçbir şey yapılmaması 
durumuyla karşı karşıya kalınabilecek. Ama, kamu hukukuna tabi olan bir kişinin, kamu otoritesi 
adına görev yapan insanın bu imkânı olmaz; çünkü, Türk Ceza Kanununun 240 ve 230 uncu mad
deleri vardır, görevi ihmal, görevi aksatma, görevi suiistimal, görevin kötüye kullanılması diye 
mekanizmalar vardır; yakasına devlet yapışır, sen, benim kaynaklarımı ona buna nasıl sildirirsin 
diye, hesap sorar. Bunu da sormak zorundasınız. Ben sormayacağım diyorsunuz. Peki, yarın büyük 
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yolsuzluklar ortaya çıkarsa, bunları hangi hukukî çerçevede ilişkilendireceksiniz? Kim, nasıl, bu 
işi... Özel hukuk çerçevesinde... Özel hukuk ne ki?! Yaptığı iş kamu hukuku, kamu hizmeti 
görülüyor. Kamu hizmeti gören kişiler nasıl özel hukuka tabi olabilir?! Ondan sonra da, Anayasaya 
uygun olması mümkün değil. Anayasa, bu ayırımı çok net bir şekilde yapmış; ama, dediğim gibi, 
ısrar ve yarın yeni spekülasyonlar, yarın yeni baskılar gündeme gelirse... 

Biz, aslında, bu düzenlemelerle, o işi yönetmek konumunda olan yöneticilere de iyilik et
miyoruz; çünkü, artık, yasa çıkardık, size koruma sağladık, bizim dediklerimizi yapın, baskısına 
karşı direnme imkânları yok. Halbuki, kamu hukuku kapsamında olsa, yarın benim yakama yapışır
lar deyip, siyasî ya da farklı çevrelerden gelecek baskılara karşı direnme imkânları da olur orada o 
kişilerin. Aslında, şimdi, bu koruma çerçevesi altında, o kişilerin de rızaları dışındaki telkinlere açık 
hale gelmesine olanak sağlıyoruz ki, fevkalade rahatsız edici, fevkalade yanlış bir uygulamadır. 
Bunları yapmazsak, kanunu çıkarırız; dediğim gibi, bu da, tekrar Anayasa Mahkemesinden 
dönecek; çünkü, biz Doğru Yol Partisi olarak, anamuhalefet partisi olarak mutlak suretle bu yasayı 
Anayasa Mahkemesine götüreceğiz ve iptali o kadar açık seçik bir hüküm ki, muhtemelen de, büyük 
olasılıkla Anayasa Mahkemesi de iptal edecek. O zaman, biz, niçin şimdi bu kadar uğraşıyoruz, niye 
bu yasaları çıkarıyoruz?! İptal edileceği bu kadar açık seçik olan bir düzenlemede niçin ısrar 
ediyoruz?! Mantığı nerede?! Bazı kişiler koruma istiyor diye, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, üç 
beş kişinin isteklerinin emrinde mi olacak allahaşkına! (DYP, SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
Yapacak olan yapar, yapmayacak olan yapmaz. Yapacaksanız bir düzenleme, kamu sektöründe bazı 
sıkıntılar var, teftiş baskısı ciddî problemler yaratıyor diyorsanız, o zaman genel düzenleme getirin. 
Bilmem (x) bakanlığındaki, (y) bakanlığındaki ya da devletin iktisadî teşebbüsünün başındaki 
kişiye niye aynı güvenceyi vermiyorsunuz da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tezmen, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 

OĞUZ TEZMEN (Devamla) - Yani, peki, bu düzenlemeyi niçin sınırlı kişilere veriyorsunuz 
da, öbürlerine vermiyorsunuz? Ha, bunlar masaya oturacaklar, bankalar, falanca banka, özel banka 
bonifikasyon yaparken, kamu bankası yapmaz durumuyla karşı karşıya... Hayır, niye olsun ki, çer
çevesini belirlerseniz, yetkisini verirseniz, o da yapar. Türkiye'de kamu bankaları, bu tür yeniden 
yapılandırma, borçların yeniden düzenlemesini ilk defa yapmıyorlar, bundan sonra da ilk defa 
yapacak değiller ki; Türkiye'de kamu bankasını yönetmiş olan birçok arkadaşınız, milletvekilleri 
var, çıksınlar burada söylesinler. O kadar geniş kapsamlı düzenleme yapıldı ki, çok önemli düzen
lemeler yapıldı; ama, hepsinin sağlıklı temeli vardı, sağlıksız yaptılarsa da hesabını verecekler, bun
dan niye çekiniliyor ki?! Bir kişi düşünün ki, yaptığı işlemin hesabını vermekten çekiniyor, kor-
kuyorsa, o zaman, o işi ya yapmasın ya da yapacaklara teslim etsin, bıraksın, çeksin gitsin. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, aslında, tabiî, önemli bir yasa, keşke daha fazla zaman olsa. Bu düzenleme, in
şallah, yeniden gündeme geldiğinde, daha sağlıklı bir düzenleme olur. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tezmen. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 

Şahısları adına söz isteminde bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sayın Evliya Par
lak, Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Sayın Masum Türker, Sayın Aslan Polat -bu dört arkadaşımız 
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aynı saatte söz isteminde bulunmuşlardır; bunların sırasını belirlemek için biraz sonra kura 
çekeceğim- Sayın Veysel Candan, Sayın Lütfı Yalman, Sayın Mehmet Batuk ve Sayın Murat Akın. 

Şimdi, ilk dört isim arasında sıra belirlemek için kura çekiyorum: Birinci sırada Sayın Cafer 
Tufan Yazıcıoğlu, ikinci, sırada Sayın Masum Türker, üçüncü sırada Sayın Aslan Polat ve dördün
cü sırada Sayın Evliya Parlak. Bu arkadaşlarımızı sırayla davet edeceğim. 

Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; önce, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresinde, 4739 sayılı Kanunla bankacılık sisteminin 
özüne yönelik düzenlemenin olumlu karşılandığı açıktır; diğer değerlendirmelere ise katılmak 
mümkün değildir. 

Kamu tüzelkişiliğini haiz olarak kurulmuş olan kurul ve üst kurulların ortak bir denetim sis
temine dahil edilmeleri, yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmelerinin sağlan
ması -ki, bu bir yeniliktir- Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gibi özel hukuk hükümlerinin 
uygulanması, finans piyasalarında hızlı ve etkili karar alınması, fonksiyonel hareket etme imkânının 
kazanılması, hukukî açıdan, sorumsuzluk getirmek olarak yorumlanamaz. 

Kamu bankalarında çalışan istihdam fazlası personelin, kamu hukuku dikkate alınarak, 
kamunun diğer birimlerine dağıtılması bir zorunluluktur. Kamu bankalarının hızla yeniden yapılan
dırılarak özelleştirilebilmeleri amaçtır. Bu nedenle, yapılan bu düzenleme de doğrudur. 

Ekonomik açıdan bakıldığında, malî sektörün düzeltilmesi, düzenlenmesi ve sağlamlaştırıl
ması gereklidir. Bu yasa bunu sağlamaktadır. 

Bu yasanın, daha önce Genel Kurulumuzda kabul edildiği şekilde kanunlaşması gerekmektedir. 
Bu nedenle, bu yasayı desteklediğimi arz ediyor, Yüce Genel Kurula saygılar sunuyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 

Sayın Masum Türker... 

Bir dakika Sayın Türker... 
Sayın hükümet?.. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, çağırdınız, ondan sonra... 

BAŞKAN - Efendim, konuşmaya başlamadı. 
Buyurun Sayın Türker. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan, 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye, son üç yıl içerisinde ciddî bir değişim sürecini yaşıyor. Bu değişim sürecinin gerek
tirdiği yasal değişiklikler de hızla, bazen de aksaklıklar taşıyarak buradan geçiyor. Hızla bu 
değişimi gerçekleştirmek zorundayız; gerçekleştirmediğimiz takdirde, Türkiye'nin çağdaşlığı 
yakalaması ya da dünya devleti olarak yerini almasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. 

İşte bu yasalardan bir tanesi, Türkiye'de özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan krizden sonra ortaya 
çıkan bazı eksiklikleri gidermek amacıyla, malî sektörü yeniden yapılandırmak ve bu arada reel sek
törün içerisinde bulunduğu duruma çözüm bulmak için, yirmi gün önce buradan bir yasa geçirdik. 
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Geçirdiğimiz yasada, tüm yasalarda olduğu gibi eleştiriliyoruz; ama, iktidar grubunun söyleyecek 
çok şeyi olduğu halde, zamandan kazanmak ve bu süreci hızlandırmak için söz almayınca, bütün 
görüşler, tek taraflı olarak, olumsuz yönüyle yansıdı. Bu olumsuzluklardan bir tanesi, işte bugün, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir hakkını kullanarak bize tekrar görüşülmek üzere iade ettiği 3 
maddede de toplanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, belki de Sayın Cumhurbaşkanının bu takdir hakkını kullanıp bize tekrar 
gönderme noktasında bulunduğu bu 3 maddeyi -ben kendi şahsım adına söylüyorum- dört günlük 
süre içinde alıp inceledim ve incelerken, Sayın Cumhurbaşkanının bu uyarıları çerçevesinde yirmi 
gün önce kullandığım oyun tekrar gözden geçirilmesi anında, aynı oyu kullanma noktasında ol
duğum kanaatine vardım. Neden böyle kanaate vardım; Sayın Cumhurbaşkanı bize gönderdiği 
gerekçede, aslında, belki de yaptığımız bu düzenlemelerin gelecekte daha da iyilerinin yapılması 
konusunda ışık tutuyor. Türkiye'de 1980 yılından sonra, ideolojik bir yaklaşımla, liberalizmin 
gerektirdiği deregülasyon gereği, ilki Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere çeşitli kurullar kurul
maya başlanmıştır. Bu kurulların denetimi, kurulan organizasyonların, kurulların bağımsızlığı 
amacıyla hem Parlamentonun hem de hükümetin denetimi dışında bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, yasalar okunursa, örneğin Sermaye Piyasasında, denetim için yetki, ilgili 
bakanın yaptıracağı denetim olarak söylenmekte ve Sermaye Piyasasının hazırlayacağı faaliyet 
raporunun Bakanlar Kuruluna gönderileceği yer almaktadır. İkinci önemli -buradan geçmiş olan-
diğer bir yasa, RTÜK Yasasıdır. 

Değerli arkadaşlar, RTÜK'le ilgili bütçe görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büt
çesi sırasında, RTÜK Başkanı gelir, Plan ve Bütçe Komisyonunda oturur, burada görüşülürken, 
gelir burada oturur; ama, hepinizin dikkatine bir hususu çekmek istiyorum: Biz, bu Parlamentoda 
bugüne kadar, RTÜK kurulduğu günden beri, RTÜK'ün herhangi bir hesabı konusunda Sayıştaydan 
bir rapor almadık, burada, ne kesinhesabını ne de bütçesini, hiç tartışmadık; çünkü, düzenleniş 
biçimi., RTÜK'ün Parlamento tarafından denetlenmemesi noktasındadır. 

Üçüncü önemli bir kurul -ki, bu kurullar, sonraki kurullara örnek olmuştur- Rekabet Kuruludur. 
Değerli arkadaşlar, yine, 1996 yılında Rekabet Kurulu Kanunu burada kabul edilirken, denetimiyle 
ilgili şu madde kabul edilmiştir: Bunun hesaplarının denetimi, Sayıştaydan görevlendirilecek bir 
üye tarafından ya da Sayıştay tarafından yapılır. Ama, hangi hesapları; Rekabet Kurulunun kendi 
yönetimi içinde aldığı kararlara uygun harcama yapılıp yapılmadığına ilişkin hesaplar; yani, o mad
dede, 1996 yılından buradan geçen maddede, deregülasyon kuralları gereği ya da Türkiye'de 
gelenek haline getirilmek istenen bu kurallar gereği, Sayıştayın Parlamentoya herhangi bir rapor 
getirmesi ya da hükümete bile rapor etmesi yer almamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Rekabet Kurulu bir ölçüde bir yargı görevi de görüyor. Bizim, bütün yargı 
organlarımız -Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay- Sayıştay denetiminden geçip, hem kesin-
hesap açısından hem de hesaplaşma düzeni açısından buraya geldiği halde, 1996 yılında kurulan 
Rekabet Kuruluyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Neden; çünkü, deregülasyon ol
gusunda bu denetimin Parlamentoya veya hükümete gitmemesi esastır. 

Ondan sonra, birçok kurul geçti. 1999 yılında, 57 nci hükümetin Parlamentoya gönderdiği ve 
21 inci dönemde, Plan ve Bütçe Komisyonda ilk ele alınan kanun tasarısı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kuruluyla ilgili tasarıydı. Daha o gün, bu kurulların denetlenmesi faaliyetleriyle il
gili bir sıkıntı olduğunu Plan ve Bütçe Komisyonu gündeme getirmiştir. İncelenirse, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun, hükümet tarafından teklif edilmemesine rağmen, o gün yaptığı öneri burada geç-
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miş; üç kişilik bir komisyon tarafından hesaplarının denetleneceği yer almıştır. Ama, kanun okunur
sa, o denetim raporunun nereye gideceği yer almıyor; yani, tespit edilen o denetim komisyonunun 
yaptığı inceleme raporunun ne hükümete ne de parlamentoya geleceğine ilişkin bir düzenleme yok
tur. Ondan sonra geçen bütün kurullarda, Tütün Kurulunda, Şeker Kurulunda ve diğer tüm kurullar
da, kiminde Sayıştay, kiminde Yüksek Denetleme Kurulu denetleyecektir denilmiştir; ama, bu 
denetimlerin hiçbirisi, Parlamento adına bir denetim olarak önerilmemiştir. 

Değerli arkadaşlar, en son, bu tasarı görüşülürken, yine Plan ve Bütçe Komisyonunda, yıllar
dır sıkıntısı çekilen ve bu tür kurullar arasında bir insicamın, bir bağdaşımın kurulamadığı 
görülerek, bu konuda, bunların, yine aynı komisyon, yani, parlamento adına değil, bir komisyon 
olarak Sayıştay tarafından denetleneceği kabul edilip, teklif edilmiştir. Kuşkusuz, her kanun 
tasarısında olduğu gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından başlatılan bu denetim sürgüsü, bu 
süreç, burada üçlü bir komisyona bağlanmıştır. 

Şimdi, hemen itiraz edilip, denilebilir ki... Ki, o zaman da yapıldı; hiç yanıt verilmediği için, 
sanki bu kurulların denetimi Sayıştaydan kaçırılıyormuş gibi kamuoyunda pompalandı, kamuoyuna 
hep böyle bir fikir, böyle bir olgu aktarılmaya çalışıldı. 

Değerli arkadaşlar, ilgili madde hükmü okunursa -1 inci madde- bu üçlü komisyonun yaptığı 
denetim raporunun -ki, Sayın Cumhurbaşkanı da tenkit etmişlerdir- bu rapor sonucunun nereye 
gideceği belirtilmemiştir. Bu denetim raporu, Rekabet Kurulunda yaşandığı gibi, diğer kurullarda 
yaşandığı gibi, kendi idaresinin üst yönetimine gider; bugüne kadar da öyle yapılmıştır. 

İkincisi; bir faaliyet raporu verecekleri ve bunu hükümete sunacakları yer almıştır. Üçüncüsü 
de, ilk defa -deregülasyonun Türkiye'ye empoze edilmemiş olan görüşü- bunların, muhakkak, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda dinlenilmesi kayda alınmıştır. Hatta, dördüncü adım belki de, her bir 
kurulun ilgili olduğu komisyon üyelerinin de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle müştereken din
lenilmesi şeklinde olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu açıklamayı niye yapıyorum? Kamuoyunda yansıtıldığı gibi ve eleştiril
diği gibi Parlamento hiçbir şeyi Sayıştayın denetiminden kaçırmamıştır, nasıl denetleneceği belli ol
mayan bu kurullar için, başka bir kanunî düzenlemeye yer vermeksizin, birliktelik sağlamıştır. Bu 
noktadan bakıldığı zaman, bundan sonraki uygulamalarda, Parlamento, en azından, bu kurulları 
Plan ve Bütçe Komisyonunda dinleyerek ve mümkünse diğer komisyonların da ileride katılımını 
sağlayacak bir çerçeve içinde deregülasyon kurulabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Türker, 1 dakika içinde toparlayın efendim. 
MASUM TÜRKER (Devamla) - Şimdi, bu dediklerimi eleştirenler çıkacaktır; ama, unutul

mamalıdır ki, deregülasyon rejimini kurmak için, 1980'li yıllardan başlayarak, 1990'h yılların baş
larında ve ortalarına doğru ciddî bir şekilde ideolojik bir yapı haline getirenler, belki de bunu o 
aceleden unutmuşlardır. Şimdi, Parlamentomuz, tıpkı filmlerde görüp imrendiğimiz gibi, televizyon 
haberlerinde imrendiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Komisyonu çağırıp, bilgi alıp 
sorguluyor gibi, Parlamentonun denetim görevini, birisine hesap kitaba baktırarak değil, Anayasada 
düzenlenmiş denetleme olgusunu kullanarak yerine getirme şansını sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlar, eğer biz bunu dikkate almaz, bir eleştiri konusu yapmaya alıştık dersek, o 
zaman, 1980'den beri kurulmuş deregülasyonu kayıt ve zapt altına almadan, ama kontrol ve denetim 
mekanizması içine alacağımız savından da ciddî bir şekilde sapmış oluruz. 
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Ben, Yüce Heyetinizin bu yasanın tekrar kanunlaşması konusunda gerekli hassasiyeti gös
tereceğini ve yapılacak eleştirilerin düzeltileceğini umuyor, saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türken 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım bunlara, bu sorulara cevap ver
meyecek mi? 

BAŞKAN - Soru ve cevap işlemini başlatıyorum. 

5 dakikası sorulara, 5 dakikası da sayın hükümete ayrılmıştır. 
Sayın Yıldırım, buyurum. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Saym Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana 
aşağıdaki iki sorumu sormak istiyorum: 

1- Hükümetin aldığı karara göre, 2002 Haziran ayma kadar 545 Ziraat Bankası şubesi ile 350 
civarında Halk Bankası şubesini kapatacaksınız. Peki, öyleyse, kapattığınız yerlerdeki esnafın, çift
çinin, emeklinin ve vatandaşın hali ne olacak ve işlerini nerede görecektir? Hükümet, bu kararla, 
çiftçi ve esnafı tasfiye mi etmektedir; sebebi nedir; açıklar mısınız? 

2- Hükümet, çiftçiye doğrudan destek diye söz verdiği paralan ne zaman ödeyecektir? Es
kişehir'den, Konya'dan, Ankara'nın köylerinden, Bilecik'ten ve diğer illerden bunu soruyorlar; açık
lar mısınız? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. 
Sayın Hüseyin Çelik, buyurun. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkanım, ben de, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak is
tiyorum: 

Sayın Bakanım, kamu bankalarının denetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
görevi yapan Sayıştaydan alınması Anayasaya aykırıdır; bu, ortada olan bir durum. Millete ait bu 
bankaların denetiminin Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştaydan alınması, hükümetin 
memurları konumundaki müfettişlere bu denetimin verilmesi, sizce, bu kamu bankalarını daha çok 
politize etmez mi? Bir Bakan olarak değil, bir milletvekili olarak, bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 

Sayın Gül, buyurun. 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruları tevcih 
ediyorum: 

67 milyona gelen parayı niçin 10 bankaya aktarıyorsunuz? Gelin, bunun burada hesabını verin, 
burada konuşun. Acaba, hangi bankaları kurtaracaksınız? Hangi bankalar, grup şirketlerine ne kadar 
para aktarmıştır? 

İkinci sorum: Fona devredilen bankalar ile kurtarılan bankalar arasında bir eşitsizlik yarat
mıyor musunuz? Hazinenin şartlarına uyarak kendi kaynaklarını aktaran bankaların, sermaye yeter
lilik rasyolarını yükseltmek için kendi en kıymetli mallarını satarak, sermaye rasyolarını yüzde 
8'lerin üzerine çıkaran bu bankaların suçu neydi? 

- 5 0 7 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 O : 1 

öte yandan, iyi niyetli bankalar var ülkemizde, bugün, Akbank gibi, Garanti Bankası gibi... Bu 
bankalar, sermaye yeterlilik rasyolarını yüzde 8'lerin üzerine çıkarmak için kendi özkaynaklarmı 
satmışlardır. Acaba, bu kurtarılacak olan bankalar, bu tür, kendi mallarını satmak gibi bir konuya 
tevessül etmeyecekler midir? 

Diğer bir soru ise, acaba bu bankalara aktarılacak olan kaynakların hangi bankalara aktarılacağı 
konusunda; gelin, bu bankaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, (A) bankası, (B) bankası, 
(C) bankası diye, tek tek konuşun. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gül. 

Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, benim bir sorumu Sayın Yıldırım sordu. Gerçekten, Tunceli gibi olağanüstü hal böl
gesinde Ziraat Bankası şubeleri kapatılıyor. O ilçeler asırlık ilçeler, aşağı yukarı cumhuriyetle 
beraber kurulmuş. Mesela, benim ilçemde bir zamanlar kolordu kuruldu, tabur var; yani, çok büyük 
askerî güçler var. Öte taraftan, Ziraat Bankası şubesini kapattıktan sonra, oradaki paraları "PTT 
kanalıyla ödeyeceğiz" diyorlar. Böyle bir şey olur mu?! Yani, eğer orada bir para işlemi varsa, Ziraat 
Bankası şubesini orada kapatmamak lazım; birincisi bu. 

ikincisi, Emlak Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankasından birçok personel zorunlu atıldı ve 
yerine, 6 milyar, 7 milyar, senede 4 ikramiye garantili, birtakım şeylerle beraber de personel alındı 
ve bu personel de keyfî alındı. Ziraat Bankasına, Emlak Bankasına, Halk Bankasına böyle usulsüz 
kaç personel alınmıştır ve her birisine kaç lira para ödenmektedir? Bunların açıklanmasını is
tiyorum. 

Üçüncü sorum, burada, üçlü bir denetim raporundan bahsediliyor. Bu denetim raporu... Biraz 
önce, bir konuşmacı dedi ki: "Efendim, üst yönetime bu bildiriyor." Üst yönetime bildirdikten son
ra... Zaten, suiistimalin yapıldığı üst yönetimin kararlarıdır. Yani, bu raporun, hiç olmazsa, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelmesini istiyorlar mı, etkili bir denetim yapmayı istiyorlar mı? 

Aslında, bu kanuna tümüyle karşıyız; ama, bu kısa zaman içerisinde arkadaşlar da sorularını 
sorsun diye sözümü kesiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın hükümet, buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Sadri Yıldırım, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının belli sayıda şubesinin kapatılacağını 

söyledi. Bu sayı tam doğru olmayabilir tabiî. "Şube kapatılırsa, hizmetler nasıl görülecek" dedi. 

Ziraat Bankası şubelerinin birbirlerine yakınlığı dikkate alınarak bu işlem hazırlanmakta. O 
bakımdan, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğümüz hizmetlerde bir aksamanın olmayacağını belir
tiyor. 

Doğrudan tarım desteği 27 ilde tamamlanmıştır. Dağıtım programı Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından düzenlenmektedir. 

Sayın Hüseyin Çelik "Sayıştay denetimi olmaması rahatsız etmiyor mu" dedi. 
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Aslında, özerk kurumların denetimiyle ilgili son derece dağınık bir denetim düzeni vardır, bun
ların birleştirilmesi gerekiyor ve tekdüze bir yönetim düzeninin kurulmasında yarar vardır. 

Özerk kurumların denetimi yönünden, gerçekten, SPK'da, Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurulunda ve şimdi görüştüğümüz bu yasada farklı bir denetim düzeni var; enerji, şeker, tütün 
düzenleme kurullarında farklı bir denetim düzeni var. Bunların yeknesaklaştırılması için gerçekten 
bir çalışma yapılması gerekiyor; ama, yeri, tabiî, bu madde değil. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Bakanım, Sayıştay özerk değil mi? 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Ramazan Gül "hangi bankalar kur
tarılacak; haksızlık yapılacak" gibi sözler söyledi. Sayın Ramazan Gül, kendi yönetim dönemleri ile 
bu yönetim dönemini karıştırıyor. (DSP sıralarından alkışlar) 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, şahsımla ilgili bir sataşma var. 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Kamer Genç de, aynı şekilde, keyfî 
personel alındığından söz etti. Kapanacak şubeler henüz tam belirlenmiş değil zaten. Bugüne kadar, 
21 tane Ziraat Bankasına, 75 tane de Halk Bankasına eleman alınmıştır. Bunlar, hizmetin verimliliği 
dikkate alınarak seçilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, Halk Bankasına 47 tane almışsınız; bende listesi var. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, soru soralım; süre dolmadı. 

BAŞKAN - Bir dakika... Vereceğim... 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Gül, buyurun. 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkanım, kurtarılması gereken bazı bankalar vardır, bun

ları Sayın Bakan gizlemektedir. Benim, esas, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, üzerinde 
konuşmak istediğim olay budur; çünkü, bazı bankaların kurtarılacağı noktasında, kamuoyunda cid
dî endişeler vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Lütfı Yalman, buyurun, sorunuzu sorun efendim; çünkü, süremiz var. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bunlardan birincisi şu: Mevcut yasanın çıkmasından sonra, 4 Şubattaki IMF görüşmelerinde 
10 milyar dolar kredi verileceği ifade ediliyor. IMF'den gelen bu kredilerden, acaba, reel sektöre, 
esnafa veya çiftçiye herhangi bir destek sağlanacak mıdır, ödeme yapılacak mıdır? Bu ödeme nakit 
olarak mı yapılacaktır, yoksa, Hazine kâğıdı şeklinde, tahvil şeklinde mi yapılacaktır? Esnafa, reel 
sektöre veya çiftçiye yapılacak olan bu desteğin miktarı ne kadardır? 

İkinci sorum: Gelen bu kredileri, hepimizin bildiği gibi, 65 milyon borçlanıyor. Yoksa, bu 
kredilerin büyük bölümü, 6-7 kadar şahsın bankasına mı aktarılacaktır ve bu bankalar hangi ban
kalardır? 

Bunların cevaplandırılmasını arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim. 
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ORMAN BAKANI İ. NAMI ÇAĞAN (istanbul) - Sayın Lütfi Yalman'ın "gelecek paralar reel 
sektöre nasıl yansıyacak" dedi. İçborç ödendikçe, içborç baskısının azalması faizin de düşmesine 
yol açmaktadır. Faizin düşmesi, zaten tek başına reel sektörün rahatlaması anlamına geliyor. 

Bunun dışında hangi bankaların kurtarılacağı ya da hangi bankalara rahatlama sağlanacağı 
konusu, objektif bir değerlendirme sonucunda belirlenecektir. 

Gelecek rakam 10 milyar dolar değil, 16,2 milyar dolardır ve 2004 yılı itibariyle bu tutar 
tamamlanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, birinci soruma verdikleri cevap, cevap değil. Reel 
sektöre, piyasa faizlerinin düşmesiyle destek sağlanacağı ifade edildi; böyle bir şey olamaz. 65 mil
yon insan 16,5 milyar dolar borçlanacak, bunun yüzde 65'i malî sektöre destek olarak verilecek. Bu 
16,5 milyar dolardan reel sektöre, esnafa veya çiftçiye bir miktar vermeyecekler mi? Biz bunun 
cevabını istiyoruz. Bununla ilgili bir cevap vermediler. Bu miktar nedir? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Ben, Sayın Yalman'ın, Yasayı okuduğunu 
zannetmiştim, yüzde 65'i, zaten yasa yazıyor, onun için cevap vermemiştim. Bu rakam yasada var.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 

Böylece kanunun tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Maddelerine geçeceğiz; ancak, maddelerine geçilmeden önce bir yoklama isteği 

vardır. 
Yoklama isteğinde bulunan sayın arkadaşlarımızın hazır olup olmadıklarını arayacağım: 

Sayın Mehmet Ali Şahin?.. Burada. 

Sayın Hüseyin Çelik?.. Burada. 
Sayın Ergün Dağcıoğlu?.. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Avni Doğan takabbül ediyor. 

Sayın Özkan Öksüz?.. Burada. 

Sayın Mehmet Elkatmış?.. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Nurettin Aktaş takabbül ediyor. 

Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Eyüp Fatsa?.. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Takabbül ediyorum 
BAŞKAN - Sayın Faruk Çelik takabbül ediyor. 

Sayın Zeki Ergezen?.. Burada. 
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Sayın Veli Şeyda?.. Burada. 

Sayın Maliki Ejder Arvas?.. Burada. 

Sayın Eyyüp Sanay?.. Burada. 

Sayın Hüseyin Kansu?.. Burada. 

Sayın Dengir Fırat?.. Burada. 

Sayın Yahya Akman?.. Burada. 

Sayın İsmail Özgün?.. Burada. 

Sayın Altan Karapaşaoğlu?.. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman)- Takabbül ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Özyol takabbül ediyor. 

Sayın Necati Çetinkaya?.. 

ALİ SEZAL (Kahramanmaraş)- Takabbül ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ali Sezai takabbül ediyor. 

Sayın Osman Pepe?.. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan)- Takabbül ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Karakaya takabbül ediyor. 

Sayın Osman Aslan?.. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Takabbül ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ünal takabbül ediyor. 

Sayın İlyas Arslan?.. Burada. 

Bu 20 arkadaşımız sisteme girmesinler. 

Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

Sisteme giremeyen arkadaşlarımız teknik personelden yardım isteyebilirler. Buna rağmen sis
teme giremeyen arkadaşlarımızdan da, belirlenen süre içerisinde yoklama pusulalarını Başkan
lığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8. - Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/949) (S. Sayısı: 811) (Devam) 

BAŞKAN- Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 

15.11.2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi 

Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler 
MADDE 6.- A) 4603 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

3. Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel 
çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk 
hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hüküm
lerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görül-
meyip sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir. 

Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün içerisin
de (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili kurum veya kuruluşa 
gönderir. İlgili kurum ve kuruluş bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu 
personelin atanmalarını yaparak atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı ile ilgili bankalara bildirir. Atama tarihi itibarıyla personelin bankalarla ilişiği kesilmiş 
sayılır. Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü 
malî ve sosyal hakları bankalarca karşılanmaya devam olunur. Bu fıkrada hüküm bulunmayan hal
lerde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ataması yapılan personel hakkında bankalar tarafından yapılacak tebliğ işlemini takiben 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasından atamayı yapan 
kamu kurum veya kuruluşu sorumludur. 

Ancak, bu şekilde nakledilen personelden anılan madde uyarınca eski kadrolarına ait hakları 
şahıslarına bağlıolarak saklı tutulanlar için bankacılık tazminatı da şahıslarına bağlı bir hak teşkil 
etmez. 

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Özelleştirme Fonu tarafından yapılması ön
görülen ödemeler ilgili bankalar tarafından yapılır. 

1.1.2002-31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere bu madde uyarınca, bankalardan 
genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelere ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, genel 
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına 
nakli yapılan personelin aylık ve diğer özlük hakları karşılığı tutar, ilgili bankalarca Maliye Bakan
lığı Merkez Saymanlık hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutar bir taraftan bütçenin (B) işaretli cetveline 
özel gelir, diğer taraftan Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak bir tertibe özel ödenek kaydedilir. 
özel ödenek kaydedilen tutarları kurum ve kuruluşların bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Nakli yapılan personelin aylık ve diğer özlük hakları karşılığı tutar, aylık 
dönemler itibarıyla ilgili bankalar ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir ve bu miktar en 
geç tespitin yapıldığı ay sonuna kadar bankalarca yukarıda belirtilen hesaba yatırılır. 

B) 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şir
keti tarafından devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan bankaya 
Hazine Müsteşarlığınca nakit ve/veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi şeklinde sermaye 
olarak avans mahiyetinde ödenir. Ancak Hazinece avans mahiyetinde yapılan ödemeler Bankalar 
Yeminli Murakıplarınca yapılacak incelemeler sonucu onaylanacak devir bilançoları esas alınarak 
kesinleştirilir. Söz konusu inceleme sonucunda tespit edilen Hazine aleyhine doğmuş fark ve devir 
tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taahhütler nakde dönüştükleri takdirde nakde dönüştük
leri tarih itibarıyla Hazinece nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi olarak ödenir. 
Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise söz konusu fark ilgili yıl bütçe kanununda belir
tilen esaslar dahilinde devir alan banka tarafından Hazineye ödenir. 

Bu madde hükmü uyarınca yapılan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin devir işlemleri 
nedeniyle doğan menfi farka ilişkin hesaplar muhasebe kayıtları bakımından Tasfiye Halinde Em
lak Bankası Anonim Şirketinin Hazineye borçlu olmasını sağlayacak şekilde izlenir. Bu madde 
uyarınca yapılan devir sonucu oluşan menfi fark nedeniyle doğan Hazine alacağı 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 446 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu 
devirden dolayı T.C. Ziraat Bankası bilançosunda görünen alacaklar özelleştirme süreci başlayana 
kadar karşılık ayınlarak giderilir. 

4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (c) bendi hüküm
leri bankanın taraf olduğu davalar yönünden (tesis edilen teminatlar iade olunur); 16 nci maddesinin 
(2) numaralı fıkrası hükümleri banka aleyhine yapılacak takipler yönünden ve 16 nci maddenin (9) 
numaralı fıkrası hükümleri Bankanın alacak ve borçları yönünden Tasfiye Halinde Emlak Bankası 
Anonim Şirketi hakkında da uygulanır. 

C ) 4603 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 

içinde emeklilik hakkını kullanmayanlara son kez bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay 
içinde emekli olmaları halinde emekli ikramiyeleri %20 fazlasıyla ödenir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş Türkiye Em
lak Bankası Anonim Şirketi Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına tâbi personel için de bu 
madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamında emekli olan personel emekli olduğu tarihten itibaren üç yıl içinde anılan 
bankalarda yeniden istihdam edilemez. 

25.11.2000 tarihinde bu bankalarda çalışan personelden özel hukuk hükümlerine geçirilenlerin 
hizmet sözleşmelerinin 31.12.2003 tarihine kadar, bankaların disiplin yönetmelikleri hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi dışında kalan sebeplerle bankalar 
tarafından feshedilmesi halinde söz konusu personel hakkında bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
(3) numaralı fıkrası uyarınca işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu 
kapsamda olan personele sözleşmenin feshi nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı ödenmez. Ban
kaların kurduğu, kuracağı ve iştirak ettiği veya edeceği bilgi sistemleri ve/veya alternatif dağıtım 
kanalları amaçlı şirketlere bu bankalardan geçen ve T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun geçici 20 nci maddesKuyarınca kurulan Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şirketi 
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile irtibatları devam eden personelden isteyenlerin anılan sosyal 
güvenlik kurumları ile irtibatları devam eder. Bu fıkra hükümleri bu personel hakkında da uy
gulanır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Meh
met Dönen. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, Sayın Dönen'e tekrar geçmiş olsun diyoruz; kendisini tekrar aramızda görmekten 
memnun olduğumuzu da ifade ediyorum. 

Buyurun Sayın Dönen. 

Süreniz 5 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
reel sektörün borçlarına ilişkin yeniden yapılanmaya yönelik yasa tasarısının üç maddesi, hepimizin 
bildiği gibi, Cumhurbaşkanından geri döndü; bugün, burada tekrar onu görüşüyoruz. Ben de bu 
tasarının -yasada 6 ncı, burada 1 inci madde-1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Doğ
ru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1 inci maddeye geçmeden önce bir iki tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi: 
Böyle bir kriz döneminde bankaların yeniden yapılanması için, ulusal gelirin, millî gelirin aşağı 
yukarı yüzde 20'si kadar bir kaynak gerektiğini, biz, burada defalarca söyledik; ama, o zaman, bu 
kaynağa gerek olmadığı defalarca söylendi. Siyasal iktidarın aldığı tedbirler sonucunda, bakıyoruz 
ki, bugün bu bankaları yeniden yapılandırmak için 45 milyar dolar civarında bir kaynak harcadık ve 
bu hazırladığımız yasal düzenlemeyle bir 5 milyar dolar civarında daha kaynak aktaracağımız or
tada. O zaman, ortada bir şey var ki, siyasal iktidar, burada, gerçekten ulusal gelirin yüzde 20'si 
yerine yüzde 30'a varan bir kaynağı bankalara aktarmış durumda; yani, bu bankaların rehabilitas
yonu için harcanacak kaynağı daha fazla harcamak durumunda kalmış; kamunun bu kaynağı, aşağı 
yukarı 10 milyar dolar daha fazla kaynağı buraların rehabilitasyonu için harcanmış durumda. Bunu 
tespit etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi: Az önce burada konuşan Masum Türker arkadaşımız, bu özerk 
kurumlarla, bağımsız kurumlarla ilgili, regülasyon kurumlarıyla ilgili konuşma yaparken, Rekabet 
Kurulunun da Sayıştay denetimine tabi olmadığını söyledi. Halbuki, 1994 yılında Rekabet Yasasını 
çıkaran bir bakan olarak ifade ediyorum ki, bu Rekabet Kurulu, bir mahkeme hüviyeti taşımasına 
rağmen, yine de Sayıştay denetimine tabidir; çünkü, harcamalarını, belirli bir limite kadar ön izin, 
belirli bir limitten sonra da vize alarak -yani, daha harcamayı yapmadan Danıştaydan vize alarak-
yapmakta ve sonuç olarak, Danıştay vize vermediği sürece de harcamamaktadır. Bu yasayı iyi tet
kik ederse, bu ortada bir olaydır. 

Üçüncüsü: Yine bu yasada, değerli arkadaşlarım, bankacılık sektörüne aktaracağımız kaynak
ların yüzde 60 kadarının reel sektöre kredi olarak kullandırılacağı varsayımı var veya maddeye bu 
yazılmış. Şimdi, yüzde 60'ını kredi olarak vereceği kurum bulamadığı zaman, bu bankalar, bunu 
vermezse ne olacak? Yani, yok; böyle bir kurum yok... Yani, hakikaten, bu bankalar, zaten para sat
mak için var; parayı satacak sonuç olarak; yani, yüzde 100'ünü de satacak, daha fazlasını topladığı 
mevduatlardan da satacak, satacak... Ama, satacak iklimi, ortamı siz doğurmamışsanız, bu bankalar, 
kime, nasıl, neyi satacak; bunu iyi tespit etmeniz lazım; bunu, buralara yazmanın hiçbir gereği yok 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddede, özellikle, personele ilişkin düzenlemeleri, Cumhurbaşkanı, 
tekrar bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş. Bunun, özellik
le bundan sonraki aşamada, Anayasa Mahkemesinden, hatta uyuşmazlık mahkemesinden, ki, bu, 
özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, biliyorsunuz, uyuşmazlık mahkemelerine giderek, 
yine, böyle, özel hukuk çerçevesinde çalıştırılacak personelin kamu personeli niteliği taşıdığı 

- 5 1 4 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 O : 1 

konusunda aldığı kararlar var. Yani, bu madde, şimdi, buradan, olduğu gibi geçse bile, Anayasa 
Mahkemesinden dönecek veya uyuşmazlık mahkemesine başvuranlar, bunları kazanacaklardır. Ha, 
bunu düzenlemenin yolu, Doğru Yol Partisi olarak hep söylüyoruz, biz, hep eleştiren değil, yapıcı 
olarak, devleti nasıl yeniden yapılandırabiliriz, nasıl daha esnek, daha verimli bir devlet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET DÖNEN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dönen. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) - ...ortaya çıkarabiliriz diye, bunları bütün olarak, bütün 

kamuda çalışanların veya kamu niteliği taşıyan kurumların tarifini yeniden yaparak, bütün kurum
ları ele alarak yeniden düzenlemek zorunda olduğumuz kanısındayım. Eğer bunları yeniden düzen-
leyemezsek, biz, buralarda, patinaj yapan bir meclis görüntüsünü veririz. Çok çalışıyoruz, çok yasa 
çıkarıyoruz diyoruz; ama, çıkardığımız yasalar, ya mahkemelerden veyahut da Cumhurbaşkanlığı 
makamından geri dönmekte. Onun için, eğer devleti yeniden yapılandırmak istiyor ve kaynak
larımızı daha verimli kullanmak istiyorsak, siyasal iktidar, kamuyu, topyekûn yeniden yapılan
dıracak bir anlayışla buraya gelmek durumundadır diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dönen. 
Sayın Türker'in, bir sataşma iddiası var; inceleyeceğim efendim. 
Saadet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer; buyurun. 
SP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4739 

sayılı Kanunun üç maddesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir defa daha görüşülmek üzere tek
rar Meclise iade edilmiş. Şu anda, bu, iade edilen maddelerden 6 ncı madde üzerinde, Saadet Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi selamlıyor, saygılar 
sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, üç maddesi tekrar Mecliste görüşülmek üzere 
gönderilen bu kanunun hiçbir maddesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda bir görüşme yapıl
madan, kanun, olduğu gibi tekrar Genel Kurula getirilmiş olup, bugün, alelacele bu kanunu görüş
mekteyiz; yani, burada, üzerinde bir daha görüşülmesi talep edilen maddeler üzerinde de Komis
yonda görüşme yapılmamış, ancak Genel Kurulda bunları ifade etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yasanın 6 ncı maddesinde, daha çok kamu bankalarında 
çalışmakta olan personelle ilgili bir düzenleme getirilmekte. Bu düzenlemeyle, kamu bankalarında 
çalışan veya çalışması uygun görülen personelin, 2002 yılı sonuna kadar, tamamen özel hukuk 
statüsüne geçirilmesi öngörülmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bunun, hukuka ve Anayasaya aykırı olduğu noktasında gerekçesini 
burada belirtmiş. Uyuşmazlık mahkemesinin 22.11.1996 günlü 1996-1 sayılı ilke kararında, özel
leştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, özel hukuk tüzel
kişiliğine geçiş döneminde kamu kurumu olma niteliğini tümüyle yitirmiş olmadıkları belirtilmiş ve 
burada karara bağlanmış. Dolayısıyla, bu kurumlarda çalışan sözleşmeli veya kapsam dışı per
sonelin kamu personeli sayıldıkları, idareyle olan ilişkileri nedeniyle açılan davalarda işlemin 
yasaya veya hukuka uygun olmadığı incelemesinde, idarî yargı yerinin görevli olduğu burada kabul 
edilmiştir. 
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Dolayısıyla, özelleştirme işlemi tamamlanmamış, özelleştirme kapsamına alınmış olsa bile, 
kamu payı yüzde 50'nin altına düşmemiş kamu kuruluşlarında çalışan personelin, idarî yönden 
kamu personeli olduğu ve idarî yargıya tabi olduğu burada zikredildiğinden, bu maddenin tekrar 
görüşülmesi arzu edilmiş. 

Ayrıca, Anayasanın 128 nci maddesinde, hizmetleri, kamusal yönetim biçimiyle değil, özel 
yönetim biçimiyle yürütülen kamu kuruluşları da kapsama alınmış, bu kuruluşlardaki aslî ve sürek
li hizmetlerin kamu görevlilerince yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Özelleştirme işlemi bitmeden 
ya da sermayesindeki kamu payı yüzde 50'nin altına düşmeyen kamu kurumlarında çalışan per
sonelin özel hukuk kurallarına bağlı duruma getirilmesinin hukuka aykırı olduğu, hukukla bağdaş
tın lamayacağı, bağdaşmadığı burada zikredilmiştir. Dolayısıyla, özelleştirme kapsamına alınan 
kamu kurumlarından olan bankaların -bu bankalar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketidir- personeline böyle bir 
özelleştirme sürecinde özel hukuk kişiliği ve statüsü verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

Aslında, burada zikredilen teknik birtakım konulardır; burada önemli olan, mali sektöre olan 
borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bu kanunun amacının ne olduğudur, bunun üzerinde 
durmak lazım. Aslında, bu yasanın tercümesi, bankaların kurtarılması olayıdır. Yani, daha önce 
Tasarruf Mevduatı .Sigorta Fonuyla birlikte, tüm özel bankalarda mevduatı bulunan mudilerin mev
duatlarının ve alacaklarının devlet garantisi altına alınmasıyla birlikte, bu özel bankaların çoğundan, 
hatta kamu bankalarından da birtakım kuruluşlara, ticarî kuruluşlara, reel kuruluşlara yeterli teminat 
alınmadan birtakım krediler verilmiştir, paralar aktarılmıştır. Bu paralar, krediler günü geldiğinde 
ödenmediğinden, yasal işlemler sonuçsuz kalmıştır. Bu durumda bazı bankaların rasyolarının bozul
ması, ödeme güçlüğü içinde olmaları sebebiyle, fona devredilmiştir. Bu bankaların sayısı yirmiye 
varmaktadır. Fona devredilen bu bankaların yeniden kurtarılması, yani bu bankalara para yatıran 
mudilerin paralarının tekrar devlet tarafından, Hazine tarafından ödenmesi noktasında bir girişim 
yapılmıştır. Şu aşamada öyle yüksek rakamlara baliğ olmuştur ki, 30 milyar dolarlara varan... Tam 
net olarak bilmiyoruz; ama, 22 milyar dolar, 30 milyar dolar dolayında olduğu söyleniyor. Zira, 57 
nci hükümetin IMF'den aldığı yüksek faizli kredilerin çok büyük bir kısmı bu alanlara kaydırılmış
tır; çünkü, IMF, vermiş olduğu yüksek faizli kredilerin hangi sektörlerde kullanılacağı hususunda 
da şart koymaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - 1 dakika içinde toparlayın efendim. 

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - Başkanım bitiriyorum. 

Onun için, hükümet, bu yasayı alelacele çıkararak, fonun da artık dayanamaz, Hazinenin de 
dayanamaz olduğu zor durumda olan, rasyosu bozuk birtakım bankalara kamu desteğinin aktarıl
ması, yani bu bankalardan kredi alıp ödemeyen bu kurumların, kredilerinin bankalara ödenmesi ve 
bu konuda kolaylık sağlanmasını getirmektedir. Dolayısıyla, burada, aslında, kamu kaynakları biraz 
çarçur edilmektedir; ama, IMF'nin de, artık, hükümete, verilen kredilerin sadece finans kurum
larının, malî sektörün kurtarılması noktasında şartının olması sebebiyle, belki, gelecek krediler de 
tekrar bu kurumlara aktarılmış olacaktır ve güya, reel sektörün de, finans kurumları güçlendirilerek, 
onlardan kredi alarak, tekrar kendini üretir duruma getirmesi öngörülmektedir; ama, şunu da söy
lemek gerekir: Bugüne kadar, yüksek faizle kredi veren bu özel bankalardan kredi alan reel sektörün 
de, çok rahat bir şekilde hayatını sürdüremediği, ödemeleri yapamadığı da bir gerçektir. 
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Bu vesileyle, bu kanunun, aslında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna karşılık, bankalara para 
yatıranlar bakımından değil, bankalardan para alanların borçlarını ödemesi bakımından bir düzen
leme olduğu ve kamuoyuna bir fayda getirmeyeceği kanısındayım. 

Bu duygularla, selam ve saygılarımı sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Geçer. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Dengir Fırat. 

Buyurun Sayın Fırat. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkanım, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Yasa, malumları olduğu üzere, daha evvel, bu Mecliste kabul edilmiş, Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından, 3 maddenin yeniden görüşülmesi için Meclisimize iade edilmiştir. 

Ben, gerekçeyi okuduğum zaman şu neticeye vardım: Şu 3 maddenin Anayasaya aykırılığı 
konusunda bu neticeye varabilmek için mutlaka hukuk tahsili yapmış olmak gerekmiyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bu gerekçesinde, çok açık, çok net olarak, bunu, bu 3 maddenin Anayasaya ay
kırılığını ispat etmiş durumdadır. 

Şimdi, böylesine açık bir Anayasaya aykırılık tespit edilmiş olmasına rağmen, çok acil olarak, 
bir gün içerisinde, Anayasa Komisyonunun, ki, İçtüzüğümüzün amir hükmüne rağmen, Anayasaya 
aykırılık konusu Anayasa Komisyonunda, ihtisas komisyonunda görüşülmeden Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülerek, bir an evvel Genel Kurula indirilmiş olmasını kabul edebilmek ve 
içimize sindirebilmek mümkün değildir. 

Bir yerde, Anayasaya aykırı olan bu 3 maddeyi bu kanunun içerisinden çıkarıp, Anayasadaki 
değişikliğe göre, bu 3 maddenin haricinde kanunu yayımladığımız takdirde, Malî Sektöre Olan 
Borçların Yeniden Yapılandırılması Yasası fonksiyonunu ifa edebilecek durumdadır; yani, bir yer
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, aslında, Anayasaya uygunluğu kesin olarak denetlemek 
durumunda olan ve bu yasaları çıkarmış olan bir yasama organı olarak, bunun arkasında durmamız 
gerekir. 

Belki, bu 3 madde için, hükümet tarafından, mutlak surette gereklilik hissedilebilir, icra organı 
tarafından bunun gerekliliğine inanılabilir; ancak, bunun ayrı bir yasa olarak, bu Anayasaya ay
kırılık unsurları ayıklandıktan sonra ayrı bir yasa olarak getirildiği takdirde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin büyük bir kaybı olacağı kanısında değilim, idarenin de, bundan dolayı, bir gecikmeden 
dolayı bir zarara uğrayacağı kanısında değilim. 

Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, aslında, Türkiye'de icra kurulunun başı olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarını koruma savaşı vermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
Parlamento olarak iki temel fonksiyonumuz vardır. Bu fonksiyonlardan biri yasa yapmaksa, diğeri 
denetlemedir. Bunlardan vazgeçilebilmesi mümkün değildir; ancak, bu yasayla, bugüne kadar oluş
turulmuş olan birçok bağımsız kurum ve kuruluşun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denet
lenmesi dışlanmak istenmektedir, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmak istenmektedir ve Cum
hurbaşkanının özellikle üstünde durmuş olduğu konu ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
itibarının sağlanması konusunda bizi uyarmaktır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir müessese, hele 
hele özellikle parlamentolar, giderek, kendi fonksiyonlarını birilerine, idareye veya idare dışındaki 
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bağımsız birimlere devretme görevini üstlendiğini Parlamento tarihinde görebilmek mümkün değil
dir; ancak, maalesef, 21 inci Dönem milletvekilleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
birçok görevimizi, özellikle denetleme görevimizi birilerine devretmekte yarış içerisindeyiz ve 
halen de bu yarış devam etmektedir. Eğer, bu yarış devam ettiği takdirde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bir süre sonra, maalesef şu noktaya gelecektir: Burada yalnız birilerinin, idarenin emriyle 
parmak kaldırıp yasa çıkarma fonksiyonunu şeklen üstlenmiş olan bir kurum olma durumuna 
giriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, belki, insanlar arasında ve kurumlar arasında birbirlerini yenebilmenin, 
birbirlerinin üstüne çıkabilmenin savaşımı verilebilir, bunu futbol maçlarında da görebiliriz; ancak, 
şunu akıldan hiç uzak tutmamak lazım ki, bir şeye gol atamayız, bir şeyde üstünlük sağlayamayız, 
0 da hukuktur. Hukuka gol atabilmek mümkün değildir; hukuka gol atıldığı zaman, aslında siz ken
di kendinizi, özellikle bir parlamenter olarak kendi fonksiyonunuzun ve kendi varlığınızın inkârı 
noktasına gidersiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Fırat, 1 dakika içerisinde toparlar mısınız efendim. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Tabiî. 

İnanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, böyle bir duruma düşmemenin çabası 
içerisinde olacağız. 

Dediğim gibi, bu üç madde olmadığı takdirde de, bu kanun hüküm ifade edecektir, bu kanun 
fonksiyonlarını yerine getirecektin Mutlak surette Anayasaya aykırılık konusunun bir daha gözden 
geçirilmesi ve bu üç maddenin ileride yeni bir yasa olarak ve Anayasaya aykırılık hükümleri ayrış
tırılarak bu Meclisin önüne getirilmesinin daha faydalı olacağı kanısıyla, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 6 adet önerge vardır; önergelerden 3'ünü önce geliş 

sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, zaten, 3 tanesini hükümet getirdi, doldurdu. 
BAŞKAN - Efendim, neyse... İçtüzükteki hakkı kullanıyorlar. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı: 811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
(10.1.2002 tarih ve 4739 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin) değiştirdiği 4603 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasındaki değişikliğin Üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

"Ataması yapılan personel hakkında bankalar tarafından yapılacak tebliğ işlemini takiben 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşları sorumludur." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı: 811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
(10.1.2002 tarih ve 4739 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin) ekine son fıkra olarak aşağıdaki fık
ranın dördüncü fıkra olarak eklenmesini ve diğer fıkraların buna göre teselsül etmesini saygılarım
la arz ederim. 

Evliya Parlak 

Hakkâri 
"4. - 4603 Sayılı Kanunun uygulanmasında üçüncü fıkra hükümlerinin hızlandırılması için 

banka yetkilileri ve Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonu Devlet Personel Başkanlığından 
sorumlu Devlet Bakanı tarafından sağlanır." 

BAŞKAN - Okutacağım üçüncü önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olup, okuttuktan son
ra işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

SıraSayıh:811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
(10.1.2002 tarih ve 4739 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin) tasarıdan çıkarılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Evliya Parlak 

Hakkâri 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇEVRE BAKANI FEVZİ AYTEKİN (Tekirdağ) - Katılmıyoruz efendim. 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Önergelerimi geri çekiyorum efendim. 
BAŞKAN - Üçünü de mi çekiyorsunuz efendim? 
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Evet. 

BAŞKAN - Üç önerge çekilmiştir. 

6 ncı maddeyi, geçici 6 ncı maddeyle birlikte oylarınıza sunacağım; ancak, Genel Kurulda 
yeterli çoğunluğun olmadığından bahisle bir yoklama isteği vardır; istemde bulunan arkadaşların 
hazır olup olmadıklarını arayacağım. 

Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz?.. Burada. 

Sayın Yaşar Canbay?.. Yok. 

Sayın Rıza Ulucak?.. Burada. 
Sayın Mustafa Geçer?.. Yok. 
2 kişi olmadığı için yoklama talebi düşmüştür. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 

MADDE 7.- Özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari ve malî özerkliği haiz 
kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları Başbakanlık tarafından belirlenen Baş
bakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden 
oluşan bir komisyon tarafından denetlenir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkındaki 
yıllık rapor, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve kuruluşlar 
faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komis
yonunu bilgilendirir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumlar 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi değildir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların kanunlarındaki ve diğer 
kanunlardaki bu maddeye aykırı hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın As
lan Polat; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarım. 
Tasarının bu maddesi denetimle ilgili. Nedense, Türkiye'de yeni kurulan üst kurulların, 

"denetim" lafı edildiği zaman "Sayıştay" dediğiniz zaman, korkudan, elleri ayakları titremeye baş
lıyor "ne olur bunu çıkaralım" diye, her türlü tepkiyi gösteriyorlar. 

Bakın, bu konu Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği zaman, hükümet teklif olarak, Sayıştay 
denetimi istenildi. Plan ve Bütçe Komisyonundan Sayıştay denetimi çıktı. Tasarı Genel Kurula gel
di. Genel Kurulda, bir önergeyle -sırf, bu üst kurullar bunu istemediği için- bu değiştirildi ve Sayış
tay denetiminden çıkıldı. 

Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımız, veto gerekçesinde çok açık ifadeler kullanmış. Bakın, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu veto gerekçeleri, ne Plan ve Bütçe Komisyonunda ne Genel Kurul
da, bilgiye bile sunulmadı ve şu milletvekillerinin yüzde 80'inin okumadığından da adım kadar 
eminim. Sayın Cumhurbaşkanı, veto gerekçesinde diyor ki: "Anayasa Mahkemesi, Tanıtma Fonu 
ile Vergi İdaresini Geliştirme Fonuna ilişkin yasalarda öngörülen ve denetimi üç kamu görevlisin
den oluşan komisyona bırakan yöntemi de, Anayasada getirilen sisteme aykırı bulmuştur." Ne 
zaman; 1987'de. Devam ediyor Cumhurbaşkanımız: "Ayrıca, idarî ve malî özerkliği bulunan kamu 
tüzelkişilerinin yıllık hesaplarının, yönetim örgütü içinde yer alan teftiş ve denetim kurumları 
görevlilerinden oluşan bir komisyonca denetlenmesi, kurulların 'özerk' niteliğiyle de bağdaşmamak
tadır." Kim söylüyor bunları; yine, Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı. Yine, 
Sayın Cumhurbaşkanı veto gerekçesinde "Öte yandan, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (Ulus
lararası İmar ve Kalkınma Bankası) arasında imzalanan ve 12.7.2001 günlü, 2001/2706 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Program Amaçlı Malî ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi'ne 
ilişkin anlaşma gereğince 'Kamu Harcama Yönetimi Reformu' çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bu reformun temel alanlarından birini Sayıştay denetiminin kapsamının genişletilmesi oluştur
makta, Hükümetimizin de yapılan anlaşma bağlamında bu yönde açık taahhüdü bulunmaktadır" 
diyor. Şimdi, Cumhurbaşkanı bunları belirtiyor; bunlar hiç önemsenmiyor! 
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Bu konu, Plan ve Bütçe Komisyonuna geliyor. Sayın Kemal Derviş, ekonomiden sorumlu 
bakan olmasına rağmen, ne Plan ve Bütçe Komisyonuna ne Genel Kurula gelip de, ne bilgi verme 
ihtiyacını hissediyor ne burada oturma ihtiyacını hissediyor. Onun yerine, orada oturan Sayın Or
man Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir milletvekiline cevap verirken, aynen şunu söy
lüyor: "Bu üç madde, gerçekten, Uluslararası Para Fonunun çok ilgileneceği maddeler değil" diyor. 
"Türk hukukunun ayrıntılı, akademik tartışmalarına IMF'nin girebileceğini düşünmek doğru değil" 
diyor. "Sayıştay mı denetlesin; yoksa, özerk kuruluşlar mı denetlesin; düzeni farklı mı olsun gibi bir 
tartışmanın içine Uluslararası Para Fonu girmez" diyor. Yani, diyor ki: "Bu bizim işimiz, Ulus
lararası Para Fonunu ilgilendirmez." Fakat, Sayın Kemal Derviş "bu tasarıda Sayıştay denetimi 
olursa, ben, pazartesi günü basın toplantısı yapacağım" diyecek kadar, burada, hükümeti zor durum
da bırakıyor. Halbuki, Sayın Bakan bile kabul ediyor ki, bu denetim, bizim iç denetimimizdir; 
bunun, Uluslararası Para Fonunun denetimiyle bir ilgisi yoktur diyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, burada, Sayıştay denetiminden bu denetimin farkı nedir? Sayıştay, 
bağımsız bir denetim kuruluşudur. Bağımsız bir denetim kuruluşu olduğu için, bunları gelip in
celeyecektir, raporunu Meclise sunacaktır ve Meclis de, Türkiye Cumhuriyeti adına halkın vergisini 
toplayan bir kurulun temsilcisi olarak bunları düzenleyecek, kabul veya reddedecektir; fakat, bugün 
getirilen denetim, iç denetimdir. Yani, iç denetim, hiçbir zaman için bağımsız denetim gibi 
olamayacağı için, geçerliliği de bunun kadar olamayacaktır. 

Bakın, şimdi, ben size bir şey daha söyleyeceğim: Sayın Bakan burada, bir milletvekilimizin 
sorusuna cevap verirken "Sayın milletvekilim, ben o kanunu okuduğunu zannediyordum" diyor. 
Şimdi, bakın arkadaşlar, samimî olalım; bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna dün saat 17.00'de 
geldiği zaman, Anayasa Komisyonunda görüşülmeden geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bunun çeşitli 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtmesine rağmen, Anayasa Komisyonu, toplanıp, 
bugünkü Cumhurbaşkanımız ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanının bu yöndeki görüşlerini 
görüşme lüzumunu bile hissetmedi. Akşam saat 20.30'da bu tasarının görüşmeleri bitti ve hemen 
basılmaya gönderildi; ertesi gün saat 14.00'te de burada tartışılmaya başlandı. Şimdi, bunu kaç mil
letvekili okudu; gelsin, burada söylesin; ama, biliyorum, hükümet kanadı otomatikman ellerini kal
dıracak ve bunu onaylayacaktır; fakat, burada, bunun mesuliyetini alacaksınız. Okumadan bunları 
onaylıyorsunuz. (DSP sıralarından "Okuyoruz" sesi) 

Evet efendim... Okuyorsan, sen biliyorsun, Plan ve Bütçeden geliyorsun; ama, ben, öbür ar
kadaşlara söyledim. 

Şimdi, bakın, Sayın BDDK Başkanına bir soru soracağım burada: Dünkü Hürriyet Gazetesin
de bir yazı var; diyor ki: "TÜRMOB'a ait, 21 000 000 dolar özelleştirme bedeli bulunan bir arsa, bir 
bankada; o banka onu diyor 2 000 000 dolara sattığını söyledi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Polat, 1 dakika uzatıyorum; toparlar mısınız efendim... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Halbuki, bütün halkın dedikodusunda 12 000 000 dolara gittiği 
söyleniyor. Şimdi, bu dedikoduları önlemenin yolu, bağımsız denetimdir. Siz, bağımsız denetimden 
kaçtığınız müddetçe, Sayın Başkan, bu tip konulardan hiçbir gün kurtulamayacaksınız ve her zaman 
bu sorular gazetede de çıkacak, dedikodu da çıkacak; ama, sizin, doğrusu, bunları alıp denet-
lemenizdir. 

Şimdi, burada bununla denetleniyorsunuz; bundan sonra arkasından giden maddelerde, yine, 
Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri var. Tümünde konuşacaktım, vakit kalmadı, sıra kalmadı. 
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DSP'liler geldiler, dokuz önergeyle burayı doldurdular. Tek bir önergeyi burada müdafaa et
meyecekler, tümünü geri çekeceklerdir. Tümü üzerinde şahsî konuşmamız vardı. Sırf, o engellensin 
diye, üç arkadaşla beraber geldi, mücadele ettiler. Sayın Bakana bari üçüncü konuşmayı yapın, biz 
de kalkıp bir on dakika burada konuşup da şu tenkitlerimizi belirtelim dedik, sırf, biz konuşmayalım 
diye Sayın Bakanımız da gelip burada konuşmadı. Şu Meclise ben bunu nasıl izah edeceğimi 
bilemiyorum. Muhalefet, bütün kamunun beklediği bu tasarıda hükümetin tenkitini işitemedi 
burada, görüşemedi. Neymiş; bu, bir an önce bitecekmiş. Bittikten sonra ne olacak; IMF size 16 
milyar dolar verecek, işleriniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN POLAT (Devamla) - Bununla bu işin olmayacağı bellidir. Siz de bundan rahatsızsınız; 

rahatsız değilseniz, gelin, burada cevap verin. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Polat. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Sadri Yıldırım; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Süre 5 dakika Sayın Yıldırım. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 811 sıra sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarı ilk görüşülürken 10.1.2002 tarihinde yaptığım konuşmada belirt
tiğim gibi, bu tasarı çok önemlidir. Kanunun adına baktığımız zaman da malî sektörün borçlarının 
yeniden yapılandırılması şeklinde geldi; ancak, görüşülürken de, bankaları kurtarma yasasına 
dönüştürüldü. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, tasarıya muhalefet şerhi yazdık/Tasarının hatalarını, eksiklerini 
ve yanlışını, tüm Doğru Yol Partisi sözcüleri söyledi; ama, iktidar dinlemedi; ancak, iktidarın bu 
yanlışı Cumhurbaşkanından dönmüştür. 3 madde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden 
görüşülmek üzere iade edildi; ama, hükümet, yanlışlarına yine devam ediyor; çünkü, iade edilen bu 
3 maddenin, hukuka, kanunlara ve Anayasaya aykırı olduğu -Cumhurbaşkanı belirtmesine rağmen-
ne yazık ki, hükümet tarafından hiç nazara alınmamıştır; ama, göreceksiniz, bu Kanun, Anayasaya 
aykırı olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir. O zaman, iktidar, biz hukuka 
bağlıyız, biz demokrasiye bağlıyız deme hakkına sahip değildir; yani, hukuk devletinden bahset
meye hakkınız yoktur. 

Sayın hükümet, iki yıl evveline baktığımızda, bankalar yeminli murakıplarının raporlarına 
itibar etmediniz, gözardı ettiniz. Bankaların içinin boşaltılmasına göz yumdunuz; sonra el koy
dunuz. Milletin milyar dolarlarını yok ettiniz; sonra daTMF'ye el açtınız. Milletin onuruyla oy
nadınız. Peki, sayın hükümet, el koyduğunuz bankaların sahipleri, bu Kanun sonrasında haksızlığa 
uğradıklarını ifade ederek dava açarlarsa ne olacak, hiç aklınıza geldi mi?! Bu zararları kim 
ödeyecek?! Sayın hükümet, siz, yanlış icraat yapıyorsunuz, ceremesini de, külfetini de millete çek
tiriyorsunuz. Yaptığınız yanlıştır; ama, bu vebalin altından kalkamayacaksınız. Bu denetimden kaç
makla sorumluluktan kurtulamayacaksınız. 

Cumhurbaşkanı, Sayıştay denetiminin mutlaka olması gerektiğini ve 7 nci maddenin 
Anayasaya aykırı olduğunu açıkça belirtmiştir; ama, buna rağmen, hükümet, yanlışta ısrar ediyor ve 
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Sayıştay denetiminden vazgeçmiştir. Öncelikle, ben, hükümete sormak istiyorum; Sayıştay 
denetiminden neden vazgeçilmiştir? Acaba, kurtarılacak şahıslar mı vardır, kurtarılacak şirketler mi 
vardır? Esasen, kurulların, Meclise hesap vermeleri gerekir; çünkü, milletin temsilcisi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet, yanlış yoldadır; bu yanlış yoldan dönmesi gerekir; dönmediği 
takdirde bu vebalin altından kalkamaz; çünkü, sorumluluğu büyüktür; ama, bankaları kurtarma 
yasası diye isim verdiğinden de anlaşılıyor ki, bankaların kendi şirketlerini kurtaracak ve hükümet 
taraftarları kendi şirketlerine yardımcı olacaktır. Ben diyorum ki bu hükümete, gelin, bu yoldan 
dönün, hiç değilse bu 3 maddeyi çekin ve yanlışlığa meydan vermeyin; çünkü, mağdur ettiğiniz per
sonel perişan olmuş. Özel sektöre de, ben, buradan yardım gideceğini tahmin etmiyorum. Esasen, 
bu bankalarla birlikte -oturmalı özel sektör temsilcileriyle- özel sektöre de yardım edilmeliydi; ama, 
ben, yardım edileceğine inanmıyor; hepinize»saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Ayaydın; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz yasanın 7 nci maddesi, bağımsız kurulların denetimini düzenleyen bir 
madde; bu madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 160 inci maddesi ve 165 inci maddesi denetimle ilgili mad
delerdir. 160 inci maddesi, Sayıştay denetimiyle ilgili maddedir. Genel ve katma bütçeli idarelerin 
denetimi, Anayasamızın 160 inci maddesine göre Sayıştay tarafından yapılır. 165 inci maddesi ise 
kamu iktisadî devlet teşekküllerinin denetimini düzenleyen maddedir. Dolayısıyla, bunların dışında 
herhangi bir denetim maddesi söz konusu değildir; ancak, 1994 yılından sonra kurulan malî ve idarî 
özerkliği haiz bağımsız kurulların denetimiyle ilgili Anayasamızda herhangi bir madde olmadığı 
için, bu kurulların kendi özel yasalarıyla, ilgili denetim şekli belirlenmiştir. Bu denetim şekilleri, 
kurullar arasında farklılıklar yaratmaktadır. Örneğin, Rekabet Kurulu Sayıştay denetimine tabi, 
Enerji Piyasası Üst Kurulu Yüksek Denetleme Kuruluna tabi, Sermaye Piyasası Kurulu bir komis
yon denetimine tabi ve en son, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da, yine, Başbakanlık 
müfettişi, maliye müfettişi ve bir Sayıştay denetçisi tarafından denetleniyor. Dolayısıyla, bütün bu 
özel kuruluşların denetimi arasında farklılıklar meydana gelmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye'de yeni kurulan bütün bu kurulların denetimini tek bir 
çatı altında toplamak üzere, bir denetim sistemi belirlenmeye çalışıldı ve Sayıştay denetimi uygun 
görüldü; ancak, daha sonra, Genel Kurulda, Genel Kurulun tasvibiyle, bütün bağımsız kuruluşların, 
Başbakanlığın uygun göreceği bir Başbakanlık müfettişi, bir maliye müfettişi ve bir Yüksek Denet
leme Kurulu denetçisi tarafından denetlenmesi, bir komisyon tarafından denetlenmesi öngörülmüş
tür. Bu bakımdan, halen yürürlükte bulunan 4389 sayılı Bankalar Yasasının 3 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasına göre, Bankacılık Üst Kurulunun denetimi zaten buna benzer bir komisyon tarafından 
yapılmaktaydı. Dolayısıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayıştay denetimi 
dışarısına çıkarılmıyor; ancak, mevcut düzenlemeye paralel olarak, sadece, Sayıştay denetçisi 
yerine Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi geliyor. Dolayısıyla, bundan böyle artık malî ve idarî 
özerkliği haiz bütün kurulların denetimi tek tip bir denetim şekli altında toplanacaktır ve bundan 
böyle, artık, bu denetim kurulu farklı bir denetim, bu kurul farklı bir denetim yapacak diye bir şey 
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söz konusu olmayacaktır. Bu madde, dolayısıyla, artık, bütün özerk kuruluşların, Başbakanlık 
müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye Bakanlığı müfettişi tarafından denetlen
mesini düzenlemektedir. Bu maddeyle, kurumlar arasındaki denetimdeki farklılık giderilmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

AK Parti Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen; buyurun efendim. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, Sayın Meclis; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Anayasanın 128 inci, 160 inci ve 165 inci maddelerine aykırı olduğu gerek
çesiyle bir kez daha Yüce Mecliste görüşülmek üzere iade ettiği 4739 sayılı Yasanın 6 ncı, 7 nci ve 
geçici 1 inci maddelerini dün, alelacele, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüştük ve bugün de, 
burada, aynı maddeleri görüşmek üzere huzurlarınızdayız. 

Cumhurbaşkanı bu maddeleri iade etmekle, Anayasaya uygun bir şekilde hazırlayın, tekrar im
zaya gönderin diyor. Cumhurbaşkanı yasayı iade etmemiş, yasalar görüşülmesin diye iade etmemiş, 
sadece Anayasaya aykırılığını incelediğimiz zaman görebileceğiz. Anayasanın 128, 160 ve 165 in
ci maddeleri ile Cumhurbaşkanının gerekçesini karşımıza koyduğumuz zaman, gerekçenin çer
çevesine ve içeriğine itiraz etmemiz gerçekten mümkün değil. 

Gerek Cumhurbaşkanının gerekse muhalefet partilerinin, bu 3 maddenin de Anayasaya uygun 
olarak yeniden düzenlenip Cumhurbaşkanının imzasına sunulmasından başka bir şey istedikleri 
yoktur; ancak, iktidar tarafı gündemi değiştirmiş, gündemden konuyu uzaklaştırmış, gerçekleri 
kamuoyunun ve Meclisin gündemine getirmemiş, alakasız konuları burada tartıştırmış ve dünden 
beri tartıştırıyor. İktidar kanadının Grup Başkanvekillerini ve Sayın Bakanımızı, dün Plan ve Bütçe 
Komisyonunda dinledikten sonra ortaya çıkan şu tabloyu görüyoruz: Duygu sömürüsü yapılmıştır, 
Anayasaya aykırılık tartıştırılmamıştır, gerçeklerin gündeme gelmesinden rahatsızlık duyulmuştur, 
iktidar kanadındaki milletvekilleri emrivakiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bakınız, Sayın Bakanımız, dün Plan ve Bütçe Komisyonunda ne söylediler: Bence, buradaki 
grup başkanvekillerini dinledikten sonra, en makul ifadeleri Sayın Nami Çağan söylediler. Cumhur
başkanının Anayasaya aykırılık gerekçelerini dile getirirken "efendim, bu, bir akademik tartışma 
konusudur. Biz ortaklar bir araya geldik, bu maddelerin virgülü dahi değişmeden Meclisten 
geçirilecektir, geçmişte de bu konuda örnekler vardır. IMF'yle ve Dünya Bankasıyla ilgili uy
gulamakta olduğumuz programa da bir aykırılık yoktur" şeklinde kısa konuşmayla, meseleyi, Plan 
ve Bütçe Komisyonunun gündemine getirmişlerdir. Bugün de, kendileri, burada, belki, gerçekleri 
örtbas etmenin zor olduğu, tecrübeli bir politikacı olarak konuya girmemenin daha doğru olduğu 
varsayımıyla konuşmamayı, susmayı tercih etmişlerdir. 

Şimdi, grup başkanvekillerini dinlediğimiz zaman, gerek ANAP Grup başkanvekili gerekse 
MHP Grup Başkanvekilleri, gerçekler karşısında söyleyecekleri bir şey olmadığından, sanki, Cum
hurbaşkanı, görüşülmekte olan yasanın 3 üncü maddesiyle ilgili bir şey söylemiş, sanki 3 üncü mad
desiyle ilgili Anayasaya aykırılığı gündeme getirmiş, sanki ezilen büzülen çiftçinin 1,5 katril
yonunun ödenmemesi gündemdeymiş gibi, bunların sorunlarını konuşmasının merkezine oturtarak 
zaman doldurmaya çalıştılar. Nihat Bey kardeşimiz de bir mini anketi gündeme getirip -partisinin 
sempatisini kazanarak- konuşmasının merkezine bunu oturtarak konuyu geçiştirdiler. 

Anayasaya aykırılığı burada tartışmadınız, tartıştırmadınız. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz; 
ama, Anayasa şu anda geçerlidir. Siz, Anayasayı değiştirinceye kadar bu Anayasaya uygun kanun-

- 5 2 4 -



T.B.M.M. B : 58 30 . 1 . 2002 O : 1 

lar, maddeler düzenlemek mecburiyetindesiniz. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil, bunlar, an
cak, sizleri ve bizleri sıkıntıya düşürür. Zaten, iktidarın 2,75'lik anket sonuçları, bu tür yasaları Mec
lise dayatarak geçirmenizin sonucudur; sizi bu hale getiren bunlardır, başka bir şey değil... 

Burada "çiftçilere 1,5 katrilyon parayı vermek mi istemiyorsunuz" diyen iktidara ben ses
leniyorum: Siz verdiniz de biz engel mi olduk; yani, siz verdiniz de biz karşı mı çıktık? Çiftçiyi, es
nafı ezin ezin ezin gelin, bugün, burada popülist politikalar izleyerek, bu kanunları buradan geçir
meye çalışın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
Buyurun. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Yeri gelmişken; bence, iktidar kanadındaki milletvekilleri, kendi 
partilerinin etkin ve yetkin simalanndan çekinerek, bu 1,5 katrilyonun verilip verilemeyeceğini 
soramayabilirler; ama, bu maddeyi incelediğimiz zaman, bu geçici 3 üncü maddenin sonuna bakın 
bakalım; yani, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ne diyor: "En az 1,5 katrilyon Türk Lirası kar
şılığı yabancı para ve Türk Lirası ilave plasman limiti tahsis ederler." Böyle bir muğlak ifade. Siz, taah
hüt sözünü aldığınız 10,5 milyar dolan alamamışsınız, böyle bir muğlak ifadeyle, buraya bir cümle koy
muşsunuz. Kendi partilerinizi, seçmeninizi, tabanınızı oyalamaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, aslında, ekonominin en önemli ayağı olan bankaları denetim dışına 
çıkarmak, çok büyük bir yanlışlıktır. Bu ülkede, herhangi bir vilayetteki bir birim amirinden pul 
parasının hesabı bile sorulurken, bu ülkenin en önemli kaynaklan olan bütçe dışı rakamların ve mil
yar dolar zararlarının tartışıldığı günümüzde, siz, bu yönetimleri memur yapmayacaksınız, Sayıştay 
denetimine tabi tutmayacaksınız, vurgunlarla, soygunlarla gündeme gelen özel bankaların yönetim
lerini bu maddelerin kapsamına alacaksınız; bunu nasıl izah edeceksiniz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkanım, 1-2 dakika verebilir misiniz? 
BAŞKAN - Efendim, maalesef, öyle bir usul yok. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Hepinize saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan açıklama yapacaklar. 
Buyurun Sayın Bakanım. 

ORMAN BAKANI İ.NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Ergezen'in konuşması üzerine, yerim
den açıklama yapmak istiyorum. 

Koalisyon hükümetimiz, geri gönderme gerekçelerini incelemiştir ve bu maddelerin yeniden 
kabul edilmesi görüşünü, aynen benimsenmesi görüşünü, üç ortak benimsemiştir. 4739 sayılı Yasa, 
bu 3 maddeden bağımsız olarak, tümüyle, uygulanmakta olan ekonomik programın başarıya ulaş
masıyla yakından ilişkilidir. Ekonomimizin gereksinme duyduğu dışkrediyi sağlayabilmesi ve 
yeniden büyümeye geçebilmesi için, programın kararlılıkla uygulanmasına devam edilmesi gerek
mektedir. İyiye yönelen piyasa göstergelerinin ve uluslararası güvenin yeniden bozulmaması için, 
malî sektörün rekabet gücü kazanması ve reel sektöre kredi açabilir duruma gelmesi kaçınılmazdır. 

Şimdi, yeniden incelediğimiz 3 madde, bazı kesimlerin kabule zorlandığı, kamu bankalarına 
özel hukuk statüsü kazandırılması sonucunu doğurmaktadır, bununla ilgilidir. Burada, denetim 
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düzeni bakımından, özerk kuruluşların denetimi yönünden, gerçekten, mevzuatımızda dağınık 
düzenlemeler bulunmaktadır ve bunların tekdüze hale getirilmesi gerekir; ancak, bunun yeri de, 
şimdi görüştüğümüz maddelerden biri değildir. 7 nci maddedekine benzer düzenlemeler, 1999 yılın
da kabul edilmiş bulunan Sermaye Piyasası Yasasında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kuruluyla ilgili olarak da Bankalar Yasasında bulunmaktadır. Buna karşılık, yine özerk kuruluşlar 
olan enerji, şeker, tütün düzenleme kurulları da, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabi tutulmuştur. Bunun tekdüze hale getirilmesi sayısız yarar sağlayacaktır; ancak, 
biraz önce de söylediğim gibi, yeri, bu maddeler değildir. 

O bakımdan, biz, hükümetin kararlılıkla uyguladığı programa devam edilmesi yönünden, bu 
maddelerin aynen kabul edilmesini gerekli gördük. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 

Madde üzerinde 6 adet önerge verilmiştir. Önergelerden ancak 3'ünü işleme alabileceğim. 

Bu 3 önergeyi, öncelikle geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre de işleme 
alacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı: 811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (10.1.2002 
tarih ve 4739 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin) birinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı: 811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (10.1.2002 
tarih ve 4739 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin) ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

BAŞKAN - Okutacağım üçüncü önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olup, okuttuktan son
ra işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı: 811 

Görüşülmekte olan ve yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (10.1.2002 
tarih ve 4739 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin) tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan, önergelerimi geri çekiyorum efendim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Geri alacağınız önergeleri niye veriyorsunuz?! 

BAŞKAN - Önergeler geri çekilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hep böyle, haklar suiistimal edile edile, Türkiye bu 

hale geldi. 

BAŞKAN - Efendim, hepsi yapıyor onu... 

ASLAN POLAT (Erzurum^- Sayın Başkanım, bu kadar da olmaz yani... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hepsi yapıyor da, bu kötü örnek. Türkiye, bu hale, bu 
yüzden geldi. 

BAŞKAN - Sayın Yalçmbayır, siz hukukçusunuz, lehinde söz alıp, aleyhinde konuşanları da 
görüyoruz burada. Biz de uyguluyoruz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Önergeyi savunma gücü olmayan milletvekili niye önerge 
veriyor? 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama isteği vardır. 
Yoklama isteğinde bulunan arkadaşları arıyorum: 
Sayın Şeref Malkoç?.. Yok. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Erbaş takabbül ediyor. 
Sayın Lütfı Doğan?.. Burada. 
Sayın Mustafa Geçer?.. Burada. 
Sayın Mehmet Batuk?.. Burada. 

Sayın Rıza Ulucak?.. Burada. 
Sayın Mustafa Kamalak?.. Burada. 

Sayın Latif öztek?.. Burada. 

Sayın Niyazi Yanmaz?.. Burada. 
Sayın Canbay?.. Burada. 

Sayın Sünnetçioğlu?.. Burada. 
Sayın Esengün?.. Burada. 

Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Mehmet Bekâroğlu?.. Burada. 

Sayın Fahrettin Kukaracı?.. Burada. 

Sayın Osman Yumakoğulları?.. Burada. 

Sayın Hüseyin Karagöz?.. Burada. 
Sayın Ahmet Karavar?.. Burada. 
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Sayın Fehim Adak?.. Burada. 

Sayın Aslan Polat?.. Burada. 

Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu?.. Burada. 

Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim. 

Yoklama talebinde bulunan bu arkadaşlarımız sisteme girmesinler. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8. - Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/949) (S. Sayısı: 811) (Devam) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE L - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Ban

kası Anonim Şirketi, Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şirketi ve Tasfiye Halinde Emlâk Bankası 
Anonim Şirketinin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Tasfiye Kurulu üyeleri, bu Kanun ve 
15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında işlemler yapmaya, 21.2.2001 tarihinden önce 
açılmış esnaf ve sanatkâr kredileri, küçük ve orta boy işletme kredileri ve zirai krediler ile bu 
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesi kapsamındaki kredileri söz konusu maddelerde belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde yeniden yapılandırmaya yetkilidirler. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve 
Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şirketi Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin bu Kanun 
ve 4603 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki sorumlulukları 
bankacılık sektöründe faaliyette bulunan özel bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına 
uygulanan özel hukuk hükümlerine ve mevzuata tâbidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve 
Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şirketi Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ceza ve idare 
hukuku bakımından memur sayılmazlar. 

BAŞKAN - Geçici 1 inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili 
Sayın Yakup Budak; buyurun. (SP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
SP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime baş

larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçici 1 inci maddeyle, ilgili bankaların, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Bankasının 
yönetim, denetim ve tasfiye kurullarının özel hukuk sistemine dahil olacağı ifade edilmektedir. 
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Tabiî, Sayın Cumhurbaşkanı bunu tekrar görüşülmek üzere Meclisimize göndermiştir; zaten, 
Anayasaya açıkça aykırıdır; çünkü, bu bankaların sermayeleri kamuya aittir; özel bankaların ser
mayesi ise patrona aittir. Eğer, bu yasa, bu şekliyle çıkacak olursa, yarın bu yöneticiler, icabında, 
borç verdikleri bir insanın borcunu silebilirler, taksitlendirebilirler, birtakım faizlerini af da edebilir
ler. Dolayısıyla, kamu adına bunların yakasına yapışacak bir düzenlemenin de olması lazımgelmek-
tedir; fakat, maalesef, bu düzenleme, IMFye verilen sözler doğrultusunda bu şekilde değerlendiril
mektedir. Halbuki, diğer personel, yine, kamu görevlisi olarak nitelendirilmektedir; bu da, kurum
lar içerisinde ayrı bir adaletsizliğe ve kişilere, aynı kurumda olmalarına rağmen, farklı bir hukuka 
tabi olmalarını getirecektir ki, bu da, ayrıca bir hukuksuzluktur. 

İki senedir, Meclisimizde, değişik defalar -beş defa mı oldu, altı defa mı oldu- sürekli, bankalar
la ilgili kanunları görüşüyoruz. Niye görüşüyoruz; çünkü, getirilen kanunlar aceleyle getiriliyor. 
IMF'yle yapılacak görüşmelere yetiştirilmek üzere hazırlanıyor, Başbakan şuraya gidecek deniliyor, 
hazırlanıyor, ekonomiden sorumlu olan bakan buraya gidecek diye hazırlanıyor ve netice itibariyle, 
yanlış, eksiksiz ve hukuka uygun olmayan bir şekilde çıkarıldığı için de, kanunları, üçer beşer defa, 
teker teker, tekrar gözden geçirerek, Meclisimizden çıkarmak durumunda kalıyoruz ki, bu da, ayrıca 
bir zaman israfıdır ve ayrıca, Meclisimize bakan insanların ve milletin bakışını da değiştirmektedir. 
Neden; çünkü, bu, zafiyet meydana getirmektedir. "Yahu, bir kanun yapıyorlar; üç ay sonra, bir ay 
sonra tekrar Meclisin huzuruna getiriyorlar diye de, millet, bize, değişik bir gözle bakmaktadır. Hal
buki, bu kurulların, muhakkak surette, kamu otoritesinin denetimi altında olması gerekir. Bunun da 
en güzel örneği, dünyanın çok değişik ülkelerinde başarılı bir şekilde uygulandığı gibi, Sayıştayın, 
bu görevi en güzel şekilde ifa edeceği kanaatindeyiz. 

Peki, biz, bu kanunları, çıkarıyoruz da ne oluyor; şimdi, iktidar, üç dört senedir milletten ver
gi diye topluyor; alıyor, bunları, bankacılara, batakçılara götürüyor. Bu yapılan düzenlemeyle de, 
şimdi, bankacılar soyamadıkları için, hükümet, kanun düzenlemesiyle kendisi veriyor. Eskiden ban
ka sahipleri, bankalarının içerisini kendileri boşaltıp, hükümete teslim ediyorlardı; şimdi böyle bir 
durum kalmayınca, devletin kaynakları, bankacılara, kanun yoluyla veriliyor ve iktidar ortaklan 
arasında da birtakım kayıkçı kavgaları başlamıştır; efendim, şöyle olacak, böyle olacak, neticede 
birileri de ikna ediliyor, "reel sektöre de kaynak aktarılacak" deniliyor. Kanunun maddelerini in
celediğimiz zaman ne görüyoruz; reel sektöre, piyasa şartlarında, zaten bu kaynaklar aktarılacak. 
Zaten, sanayicimiz, köylümüz, çiftçimiz, reel sektörümüz bugünkü piyasa şartlarında kaynak 
bulabilecek olsa, bugünkü şartlarda da bulabilir; ama, reel sektöre burada hiçbir şey verilmiyor, 
sadece iktidarın bir ortağını ikna edebilmek için, kayıkçı oyunundan başka bir şey yapılmıyor. 

Peki, biz bu kanunları bu şekilde çıkarırız da ne olur; Meclise dayatmayla bu kanunlar çıkarılır
sa, "IMF böyle talep ediyor" diye çıkarılırsa... Bugün de, Sayın Derviş "üç dört gün sonra, 4 Şubat
ta IMF Başkanlar İcra Kurulu toplantısı olacak, buna yetiştirilmesi gerekir" diyor; fakat, "buna 
yetiştirilmesi gerekir" derken de, bakıyoruz yine ayrı ayrı dayatmalar meydana gelmektedir. Sayın 
Başbakan Amerika'ya gittiği zaman Bush diyor ki:" Tatlandırıcıların yüzde 10 olan kotasını biraz 
artırın." Aynı zamanda, ABD'nin heyeti Ankara'ya geliyor, bizim ilgili bakanlıklarımızla görüşüyor. 
Pancar üreticilerinin üretimleri 8,5 milyon tonla sınırlandırıldı, "tatlandırıcılar yüzde 10 olacak" 
denildi, yüzde 50 artırma eksiltme yetkisi de hükümete verildi; Sayın Bush "bu kotaları yüzde 15'e 
kadar yükseltin" diyor. Kime diyor; Sayın Başbakana diyor. Ne zamanın arifesinde söylüyor; işte 
bankacılıkla ilgili bir düzenlemenin yapılacağı bir zamanda söylüyor. Bu, dayatma değildir de, 
zoraki olarak bu Meclisten birtakım kanunları çıkarttırmak değil de nedir?! Bu dayatmalar, bu 
kanunlar, Meclisimizin üzerine, ülkemizin üzerine, bağımsızlığına da gölge düşürmektedir. 
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Türkiye'nin onurundan, haysiyetinden bahseden milletvekillerimize seslenmek istiyorum: 
Şeker Kanunu dayatmayla çıkarıldı, şimdi Şeker Kanunuyla mağdur edilen çiftçimizi daha da mağ
dur etmek için tatlandırıcıların kotasının artırılması Bush tarafından istenmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YAKUP BUDAK (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

YAKUP BUDAK (Devamla) -Sizlere sesleniyorum: Bu dayatmalara ne kadar dayanacaksınız? 
Milliyetçiydiniz, ulusalcıydınız, halkı düşünüyordunuz, çiftçiyi düşünüyordunuz!.. Dayatmalarla 
kanun çıkarıyorsunuz, köylüyü, çiftçiyi eziyorsunuz, şimdi de, üç beş gün sonraki IMF'nin İcra 
Kurulu toplantısına yetiştirmek için, Anayasaya ve kanunlara aykırı olarak bu maddeleri geçirmeye 
çalışıyorsunuz. Kendinize gelin diyoruz, millete acıyın diyoruz, ülkeye acıyın diyoruz... 

Bu kanunlar bu şekilde çıkacak olursa, sizin alnınızda, gelecekte, bir kara leke olarak kalacak
tır diyorum, saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Budak. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkanım, Yüce Parlamen
tonun aziz üyeleri; madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi arz ederken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yüce Parlamento, belki de iktidar çoğunluğu, hukuktan nasıl kaçılır sorusuna, ender ve özgün 
bir cevap hazırlıyor. Madde, kamu bankalarının yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliğini yapan 
kişileri, yürürlük tarihinden itibaren, memur tarifinin dışına çıkarmakta, ceza hukuku, idare hukuku 
ve sorumluluk hukuku bakımından özel alanın rejimine tabi tutmaktadır. İlk bakışta, Türkçe an
latımla, belki masumane bir hüküm düzenliyoruz; ama, meseleye, hukukun ve sistemin gözlüğüyle 
baktığımız zaman, hangi vahim düzenleme içerisinde olduğumuzu rahatça ortaya koyabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bununla, bir dokunulmazlık değil; sorumsuzluk ürettiğimizin farkında ol
malıyız. Eskiden, kralların, padişahların, modern anayasalarda cumhurbaşkanlarının sorumsuzluk 
yetkisi, bu sözü geçen üyelere tanınmaktadır. Yasanın 1 inci maddesinde tanınan olağanüstü yet
kilerle, bu sorumsuzluk yan yana geldiği zaman, müthiş bir felaket içerisinde olduğumuz ortaya 
çıkar. Hiçbir kamu görevlisinin suç işleyeceğini varsaymak veya farz etmek durumunda olamayız. 
2 milyar dolarlık bir borcun 500 000 000 dolarlık faizini tamamen silme, 2 milyar doların 10 000 
dolarına kadar indirme yetkisini verirseniz; dört beş sene sonra, perdenin arkasındaki yolsuzluklar, 
rüşvetler deşildiği zaman, bu suça ortak olan, o kamu bankasında çalışan ve üyelik niteliği olmayan 
kişiyi memurluk suçlarıyla, rüşvetle yargılayacaksınız; ama, bu üyeyi, tasfiye kurulu yetkisi taşıyan, 
vesaire, özel hizmetlerde yetkiyi kötüye kullanma veya benzeri vekâlet hükümleriyle yargılayacak
sınız. 

Denilebilir ki, geçiş dönemidir, olağanüstü yetkiler kullanılacak ve Türkiye'de, suçluları veya 
sanıkları, mahkûm olmadan, kısa devre televizyon kanallarıyla infaz rejimi vardır; bu kişileri çalış
tıramazsınız. O hatayı parlamento tashih etmeli, o alanı düzenlemeli; ama, hatırlanmalıdır ki, ne 
krizler ne olağanüstü dönemler veya yetkiler, geçiş süreçleri, hiçbir zaman için hukukun tahrip edil
diği süreçler değildir, hukukun en fazla gerekli olduğu süreçlerdir. 
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Değerli arkadaşlar, bu maddeyle 1 inci madde birleştirildiğinde bir kara delik açtığımızı 
"yeniden yapılandırma" veya "koruma, kurtarma" adı altında yolsuzluklara çeşni olduğumuzu hatır
lamamız lazımdır. Kanunu, Cumhurbaşkanınca tetkike alındığından bu yana inceledim, bu sabah 
saat 5.00'te Anayasaya aykırılık dilekçesini yazmaya, kaleme almaya başladım ve nihayet öğleden 
sonra saat 4.00'te tamamlayabildim. 

Dikkatlerinizi son defa çekmek istiyorum: Bu madde bir af maddesidir; çünkü, yürürlükten 
sonraki sanıklar, özneler ve suçlar bakımından suçun tipi değişiyor, suçlu değişiyor. Yürürlükten 
önceki suçlar ve suçlular bakımından ise, Ceza Hukukunun temel kuralı gereği "leh hükümler 
geriye yürür" anlamında, o suçları ortadan kaldıracağı için, af niteliğinde bir kanunu çıkarıyoruz. 
Anayasamızın 87 nci maddesine göre, doğrudan affı veya kısmen af etkisi doğuran yasaları, Yüce 
Parlamento üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğuyla ancak karara bağlayabilir ki, bu da 330'dur ve 
Değerli Başkanımdan rica ediyorum, bu madde oylamasının elektronik cihazla, açık oyla yapılması, 
Anayasamızın 87 nci maddesinin ilgili bölümü gereği bir mecburiyettir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET İYİMAYA (Devamla) - Bu gereğin yerine getirilmemesi halinde, sadece bu nisap 
sebebiyle dahi Anayasamıza çarpacak, Anayasal yargıya takılacak bir maddedir. 

Değerli arkadaşlar, burada, bu yapılanmada ben şeffaf bankacılık isterdim. Trilyonlarca, mil
yarlarca, dolar -geçiş döneminde olağanüstü yetkiler ve işlemlere konu olacaksınız- krediler kime 
verildi, bu kaynaklar kime aktarıldı, hangi sözleşmelerle, hangi şartlarla aktarıldı, ne kadar aktarıl
dı sorusuna, Büyük Millet Meclisi veya millet doğrudan, hiçbir zaman için cevap bulamayacaktır; 
çünkü, bu da, sırlara gömülecektir. 

Yolsuzlukları ve yoksullukları, siyasî propagandasının ve programının malzemesi yapan par
tilerimize bilhassa hatırlatmak ister, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İyimaya. 
Hiç merak etmeyin efendim, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Mesele yok... 
BAŞKAN - Açık oylamaya tabi olan tasarılarda maddelerin açık oylanması diye bir durum söz 

konusu değildir. Merak buyurmayın efendim. Biz açık oylamayı zaten yapacağız, o, İçtüzüğün 
gereği, Anayasanın gereği. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Anayasa gereği... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - 330 diyor ama, onu da dikkate alın... 
BAŞKAN - AK Parti Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Ergün Dağcıoğlu; buyurun efen

dim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, daha 20 gün önce bu Meclisten büyük bir gürültüyle geçen 
4739 sayılı Kanunun üç maddesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, yeniden görüşülmek üzere, Mec
lise iade edilmiştir. Bunlar arasında, şu anda konuşacağımız geçici 1 inci madde de bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza göre, iade edilen maddeler, mevcut hukukî yapıya, devlet sistemine 
ve Anayasamıza açıkça aykırıdır. 

Şimdi, yapılması gereken, bu maddelerin iade gerekçeleri dikkate alınarak, yeniden düzenlen
mesidir. Oysa, hükümet, yanlışta, maalesef, hâlâ, ısrar etmekte ve maddelerin aynen geçmesini is
temektedir. Bu iş böyle olmaz! 
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Yüce Mecliste, muhalefetin haklı ve bilimsel eleştirilerini hiçbir zaman dikkate almadığınız 
yetmiyormuş gibi, itiyat haline getirdiğiniz bir tavırla, Sayın Cumhurbaşkanımızdan geri dönen 
bütün kanunları, noktasına dahi dokundurtmadan geçireceğiz ısrarı, maalesef, hem kamu vicdanını 
yaralamakta hem de savaş kararını bile almaya tek yetkili olan bu Yüce Meclisimizin itibarını sıfır
lamaktadır. Bunun farkında değil misiniz Allahaşkına demekten kendimi alamıyorum. 

Değerli arkadaşlar, o halde, kamu hizmetlerinin hukuka uygun olup olmadığına dair 
kamuoyunda tereddüt uyandırabilecek bu gibi "ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet" misali 
düzenlemelerden mutlaka uzaklaşmak zorundasınız; aksi halde, kimsenin kimseye güveni kalmaz, 
şüphe yaygınlaşır ve ahlakî çürüme daha da, gittikçe derinleşir. 

Maksadınız, hakikaten, dünyaya rezil ettiğiniz ülkemizi, düştüğü bu sıkıntıdan kurtarmak, reel 
ekonomiyi ayağa kaldırmak, istihdamı ve üretimi artırmak, çiftçiyi, esnafı ve tüm çalışanı koruyup 
kollamaksa, Ziraat Bankasına ve Halk Bankasına 1-2 milyar dolar kaynak aktarılsa, bu kaynaklar, 
çiftçisiyle, esnafıyla, sanayici siyle, reel ekonomiye tahsis edilse, ülke, çok kısa zamanda his-
sedilebilecek iyileşme trendine girecek ve "körün gözüne parmak basma" misali, bu yanlışları yap
maktan vazgeçerseniz, ülke nefes alacaktır diye düşünüyorum. 

Arkadaşlar, niye böyle söyledim; çünkü, bu, daha 20 gün evvel, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken, bu yanlışlıklar konusunda, aynen bizim gibi, yani, AK Partililer gibi düşünen MHP'li 
kardeşlerimiz bile, bugün, ne olduysa, ellerine tam yanlışı düzeltme imkânı gelmişken, bu imkânı 
kullanmamakta ısrarlı görünüyorlar. 

Kilitlendiğiniz -size söylüyorum Sayın Derviş ve bu işi kotaranlara- şu bankaları kurtarma 
operasyonlarından sonra, şimdi, sıra, yöneticilerini, istikbalde yapacakları veya en iyimser ifadey
le, yapabileceklerini düşündüğünüz yolsuzluklar, adam kayırmalar, rüşvet, irtikâp, görevi kötüye 
kullanma ve suiistimaller gibi ihtimallere karşı, şimdiden şerbetleyip, ehl-i şia'daki imam 
masuniyeti gibi bir koruma zırhı içerisine alma gayretiniz, sizin güvenirliğinizle ilgili olarak, yüce 
milletimiz tarafından da ibretle izlenmektedir. Kaldı ki, bu dokunulmazlık iznini bu Yüce Meclis
ten ne yüzle istediğinizi de anlamak mümkün değildir; çünkü, birçoğu şu anda bile soruşturması 
devam eden, şaibeli, suçlu namzeti kişilere talep ettiğiniz dokunulmazlık, bu dokunulmazlığı ver
me hakkına sahip olan, bu Yüce Meclisin üyeleri olan, Yüce Mecliste hizmet eden parlamenterlere, 
milletvekillerine bile çok görülmektedir. Yani, bu kişiler, bu tip talepleri yaparken yüzleri hiç kızar
mıyor ve insan, ne kadar rahat bu insanlar diye düşünmekten de kendini alamıyor; ama, bu işi öyle 
güzel kotarıyorlar ki; IMF istiyormuş, döviz artar, kriz çıkar, para gelmez, IMF İcra Kurulu Toplan
tısı, vesaire... Öyleyse, dayatma kanunları bir bir çıksın! Yani, şimdi, kamu bankaları yöneticilerinin 
dokunulmazlığını IMF istiyormuş, öyle mi; bırakın allahaşkına, insanı güldürmeyin! Çağdaş bir 
beyin, Avrupalı, Amerikalı bir beyin, muhtemel yolsuzlukları yapacak olan yöneticileri dokunul
mazlık zırhına almazsanız size para göndermeyiz diyor, öyle mi; yapmayın allahaşkına! 

Şimdi, aksi halde, bu kanunlar çıkmazsa bırakıp gidermiş beyefendi!.. Ee, git öyleyse demez
ler mi adama! Türkiye bu kadar sana medyun mu allahaşkına! Sayın Bahçeli de, sözde tavır alıp, 
seçmene selam gönderiyor; ama, bu mızrak bu çuvala sığmıyor arkadaşlar; hakikaten, gereğini yap
mak gerekir. (MHP sıralarından gürültüler) Lütfen... Sinirlenmenize gerek yok; çünkü, Sayın Bah
çeli de, bu konuda, benim gibi düşündüğünü ifade etti. Demokles'in kılıcı gibi tepemizde bekletilen 
IMF'den gelecek para tehdidine gelince. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu, toparlayın efendim. 
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MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Devamla) - Herkes, şu ana kadar geldiği ifade edilen yak
laşık 20 milyar dolar, yeşil dolarlar halinde, bavullarla, Merkez Bankasına teslim ediliyormuş gibi 
düşünüyor; yok böyle bir şey arkadaşlar! 

Bizden bu kadar fedakârlık yaptırmak suretiyle önünü açtıkları dolarlar, öyle bir güne denk 
getiriliyor ki, bir uluslararası dışborç ödeme gününde, bir telefon talimatıyla, hesaplar arasında vir-
manla bu iş zaten hallediliyor. 

Peki, bize kalan ne derseniz; bize de, bu işin ceremesi olarak, sadece, artan borç faizleri 
kalıyor; yani, bizim Tokat'ta bir atasözümüz vardır; derler ki: "Yırtılan, Ali Paşanın şalvarı oluyor." 

O halde, geliniz, bu sorunu, Anayasa Mahkemesine gitmeden, Anayasa marifetiyle değil, Yüce 
Mecliste, bu parlamenter kardeşlerimizin dikkatli çalışmalarıyla aşalım diyor, her şeye rağmen, 
çıkacak kanunların, aynı mantık içerisinde hayırlı olmasını niyaz ederek, saygı sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dağcıoğlu. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Geçici 1 inci madde üzerinde verilen 6 adet önerge vardır; önergelerden 3'ünü işleme alacağım. 
Önergeleri, önce, geliş sırasına göre okutup, sonra, aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı: 811 
Görüşülmekte olan yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (10.1.2002 

tarih ve 4739 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin) birinci fıkrasının son kelimesi olan "yet
kilidirler" kelimesinden sonra "ve sorumludurlar" ibaresinin eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı: 811 
Görüşülmekte olan yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (10.1.2002 

tarih ve 4739 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin) üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

BAŞKAN - Okutacağım üçüncü önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olup, okuttuktan son
ra işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı: 811 
Görüşülmekte olan, yukarıda sıra sayısı yazılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinin (10.1.2002 

tarih ve 4739 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin) tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

Evliya Parlak 
Hakkâri 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Önergelerimi çekiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Üçünü de çekiyorsunuz?.. 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Evet. 

BAŞKAN - Peki. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, Sayın Parlak da katılmıyor! 

BAŞKAN - Efendim, önergeler çekilmiştir. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre söz istekleri var. 

Lehinde, Sayın Evliya Parlak, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 2 dakika. 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözlerime 
başlarken', hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, 57 nci hükümet, kurulduğu günden bu yana, sürekli olarak, uzlaşı kültürü 
içerisinde, başta, Anayasa ve temel yasalar olmak üzere, çok sayıda, bu nitelikli yasayı çıkarmıştır 
ve bu yasaların tümü, bugün kamuoyunda yarar sağladıkça, bu hükümetin değeri anlaşılmaktadır. 

Bu hükümet kurulduğundan itibaren, geçmiş yirmi seneye dayalı eksiklikleri gidermek üzere 
ve hiçbir zaman günübirlik çareler düşünmeden, bu temel yasaları çıkarmaya çabalamıştır. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

1999'dan itibaren, bu çabalar sonucu ekonomi yavaş yavaş düzlüğe çıkarken, geçtiğimiz yıl 
kasım ve 2001 yılı şubat ayında çıkan krizler sonucu, elbette ki, Türkiye'de ekonomi birtakım sarsın
tılar geçirmiştir; ama, bunların kökü, geçmişteki yanlış, eksik uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 
İşte, bu yasa, bugün -bundan 20 gün önce çıktığında bile- bütün reel sektörü rahatlatmıştır. Bu 3 mad
de de -bununla beraber- yayımlandığı gün, bugünkü bu mevcut tedirginlik tekrar giderilecektir. 

Bugün, iç ve dışarıdaki tüm fınans kuruluşları -ki, bugün basında var, görmüşsünüzdür- ulus
lararası kredi değerlendirme kuruluşları bile, Türkiye'nin notunu yükseltmiştir; bununla iftihar et
memiz lazım. (DSP sıralarından alkışlar) Bunları biz yaptırmıyoruz, uluslararası kuruluşlar değer
lendiriyorlar. Türkiye'deki bütün finans temsilcilerine sorun, bu yasa çıktığında en çok eleştirilen, 
bankacılara hortumlama yolu için birtakım krediler verilecek konusuydu; ama, bugün kimse bun
dan bahsetmiyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakika içerisinde toparlayın efendim. 
EVLİYA PARLAK (Devamla) - O gün eleştirilen; yani, bu yasa ilk defa Meclise geldiğinde en 

çok eleştirilen konu oydu. Efendim, herkes, işte bu Bankacılık Kanunuyla, artık, bütün bazı banka 
patronlarına para aktarılacak... Hiçbir sözcü, burada, bugün bunu söyleyemedi. Sadece, Cumhur
başkanımız, takdir hakkını kullandığı bu 3 madde üzerinde konuşuldu. 
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Değerli arkadaşlar, bu yasa çıktığında ki, bugün oturmaya başlamış olan bütün finans 
durumunun, ekonomik durumun, günden güne iyiye gideceğine inanıyorum. Bu yasanın ve bundan 
sonra 57 nci hükümetin çıkaracağı bütün yasaların ülkemize hayırlar getireceğine olan inancımı 
vurguluyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Oyumun rengi beyazdır. 

Saygılar sunarım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Aleyhinde, Sayın Lütfî Yalman. 

Oyunuzun rengini açıklamak üzere 2 dakika. 

Buyurun Sayın Yalman. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 811 sıra sayılı 

yasa tasarısının aleyhinde söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, bu kanun üzerinde konuşurken, aslında, üzerinde durulması gereken birkaç madde var. 
Bunlardan bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanının bu yasayı iade gerekçeleridir. Hükümetin, bu iade 
gerekçelerini hiç dikkate almadan, yeniden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmesi, 
sanırım, doğru bir davranış değildir; öncelikle, bu... 

Bu kanunun üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, şimdiye kadar birçok kanunda olduğu 
gibi, yine, IMFnin istekleri üzerine kanun tekliflerinin, tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demine getirilmesidir. Herhangi bir madde üzerinde bile tartışılırken değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, 
ilgili bakan diyor ki: "IMF'ye bunu kabul ettiremeyiz." Türkiye, iradesini mi kaybetti allahaşkına; Tür
kiye, inisiyatifini mi kaybetti?! Türkiye, böyle bir sıkıntıyla şu anda karşı karşıya. Türkiye'nin, iradesi 
elinde olmayan bir devlet konumuna düşürülmesi bu hükümet döneminde olmuştur. Kendi iradesini 
kullanamayan bir hükümet, bir devlet konumuna düşürülmesi, 57 nci hükümet döneminde olmuştur. 
Bu, bizim için bir züldür. Kusura bakmayın, bu realiteyi ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Bir diğer önemli konu; bu kanun çıktıktan sonra -Sayın Bakanın da ifadesiyle- 16,5 milyar 
dolar serbest bırakılacak deniliyor. Değerli arkadaşlar, bu 16,5 milyar dolar, 65 000 OOO'un sırtına 
borç olarak yazılacaktır. 65 000 OOO'un sırtına borç olarak yazılacak; ama, 6 veya 8 civarında ban
ka sahibine verilecek, aktarılacaktır. Sayın Bakan kanunu iyi okumadığımı ifade ettiler. Şimdi, 
buradaki paragrafı dikkatlice okumasını; kime, neyi, ne zaman, ne şekilde, ne kadar miktarda -yüz
de 65 oranı diyor orada da- ve hangi şartlar altında vereceğini bir dikkate alması lazım. Böyle, 
kamuoyunu yanıltacak, yönlendirecek, dikkatleri başka yönlere aktaracak tarzda bir açıklama yapıl
masını, doğrusu, yanlış buluyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Yalman, 1 dakika içerisinde toparlayın efendim; buyurun. 
LÜTFİ YALMAN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bu kanunun bütününün, iş hayatı açısından, 

reel sektör açısından faydalı herhangi bir getirişi olmamaktadır. Özel bankalara onlarca katrilyon 
lira TL bazında para aktarılacak ve dolayısıyla, bunlar 65 000 OOO'un sırtına sarılacaktır. 

Dikkatinizi çekmem gereken bir diğer nokta var: Değerli arkadaşlar, biz, kamu bankalarını 
özelleştirmeye çalışıyoruz; ama, şurada şu yaptığımız düzenlemeler beraberinde bir şeyi getiriyor 
ki, biz, özel bankalara kamuyu ortak ediyoruz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu; bu, nasıl bir çeliş
ki değerli arkadaşlar?! 

Onun için, bu kanunun aleyhinde olduğumu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SP, 
DYP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalman. 

Sayın milletvekilleri, kanunun tümü açıkoylamaya tabidir. 

Açıkoylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaş
larımızın teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen giremeyen arkadaşlarımızın, aynı 
süre içerisinde oy pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını; vekaleten oy kullanacak sayın bakan 
var ise, hangi bakana vekaleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını 
aynı süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.01.2002 tarihli ve 4739 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi üzerine yapılan açık oylamanın neticesini açıklıyorum. 

Katılan üye : 281 
Kabul : 210 
Ret : 71 
Mükerrer : 1 
Bu sonuca göre, kanun kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale), Melda BAYER (Ankara) 

-© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin ikin

ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığınız yerden devam ediyoruz. 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
9. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 

Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Komisyon raporu 786 sıra sayısıyla batırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın milletvekillerinin isim

lerini okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali 
Şahin; Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Geçer; şahısları adına, Sayın Aslan Polat, Sayın 
Orhan Bıçakçıoğlu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun. 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; uzun süredir Meclisimizin gündeminde bulunan ve Adalet Bakanlığınca hazırlanmış, 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı üzerinde Par
timizin görüşlerini belirtmek için karşınızdayım. 

Bu tasarı, Adalet Komisyonunda görüşüldüğü sırada, ben de Adalet Komisyonu üyesiydim; 
Sayın Bakanımız da gayet iyi hatırlayacaklardır, oradaki görüşmelerimizde de ifade ettiğimiz gibi, 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapmakta olan personelin eğitiminin ne kadar önem
li olduğu hususunda kendileriyle ve komisyon üyeleriyle hemfikir olmuştuk. 

Adalet Bakanlığı, özellikle Sayın Türk'ün Adalet Bakanlığı döneminde, Adalet Bakanlığı teş
kilatıyla ilgili, ceza infaz kurumlarıyla ilgili 10'a yakın kanun tasarısını hazırlayarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk etmiş, bunlardan Önemli bir bölümü de Meclisimizce görüşülerek yürürlüğe 
girmiştir. 

Siz değerli milletvekili arkadaşlarım hatırlayacaksınız, bundan bir süre önce, İnfaz Hâkimliği 
Kanunu Tasarısını yine Meclisimizde görüşmüştük ve yargı çevresinde, ceza infaz kurumu ve 
tutukevi bulunan yerlerde infaz hâkimliği kurulmasını amaçlayan bu tasarı, Genel Kurulumuzca 
kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 

(1) 786 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Yine, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Meclisimize sevk edilen, ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri izleme kurulları da yine Meclisimizce kabul edilerek kurulmuş ve bundan birkaç ay ön
ce de yürürlüğe girmişti. Buna benzer başka kanun tasarıları da Adalet Bakanlığımızca hazırlanarak 
Meclisimize sevk edilmiş, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir kısmı yürürlüğe girmişti. 

Şimdi, bunları söyledikten sonra şunları da söylemezsem meramımı tam anlatamamış olurum. 
Hiç şüphesiz ki, yasaları çıkarmak önemlidir; ama', onun kadar önemli, belki de ondan çok daha 
önemli olan şey, bu yasaların çıkış amacına uygun şekilde titizlikle uygulanabilmesidir. 

Şimdi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının oluşumuyla ilgili kanun yürür
lüğe girdi ve yargı çevresinde, ceza infaz kurumları ve tutukevi bulunan yerlerde de bu kurulların 
oluşumuna başlandı. Ancak, aldığımız bilgilere göre, sivil kişilerden oluşması gereken bu kurul
ların, bu amaca uygun oluşturulamadığı şeklinde şikâyetler alıyoruz. Örneğin, Hakkâri'de de Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu oluşmuş. Şimdi, kurul üyelerini sayıyorum: Hakkâri 
Emniyet Müdürü, Hakkâri Millî Eğitim Müdürü, Hakkâri Özel İdare Müdürü ve Hakkâri Gelirler 
Müdürü. 

Şimdi, biz, şu tasarıyı burada görüşürken, bu kurulların, ceza ve tutukevlerinde kalan hüküm
lü ve tutukluların herhangi bir şikâyeti olduğunda, dışarıyı bunu aksettirmekte zorlandıklarında, 
bunlara yardımcı olmak ve yasada belirtilen sürelerle cezaevlerine giderek inceleme yapmak, rapor
lar hazırlamak ve bunu da Adalet Bakanlığına göndermek, tabiî ki, bağlı bulunduğu adliye çevresin
de de cumhuriyet savcılıklarına vermek gibi birtakım görevleri vardı. Yasa görüşülürken ve yasanın 
da gerekçesine baktığımızda, bu kişilerin, tarafsız, o bölgede sevilen, sayılan, etkinliği olan isimler
den seçilmesi ve özellikle sivil kişilerin olmasına özen gösterilmesi, hem yasa gerekçesinde vardır, 
hem de burada yapılan konuşmalarda bu temenniler ortaya konulmuştur. Buna rağmen -işte, Hak
kâri örnektir, önümüzdedir- kamu görevlilerinin bu kurulda görevlendirilmiş olması, şu yasanın 
amacına uygun değildir. Sayın Bakanım, sanıyorum, kendilerine söz sırası geldiğinde, bununla il
gili bu itirazlarımıza cevap vereceklerdir. 

Ayrıca, Manisa'da da yapmış olduğumuz incelemelerden, araştırmalardan ortaya çıkıyor ki, 
orada da izleme kurulları oluşmuş. Şimdi, Manisa Barosu Başkanı değerli meslektaşımız "biz, 
Manisa Barosu olarak, yönetim, bir araya geldik, bizden isim istendi, bildirdik; ancak, bildirdiğimiz 
isimlerden hiçbiri bu kurulda yok" diyor. Peki, kimler var?.. Biliyorsunuz, Manisa'da, hep "Manisa 
davası" diye gündemde olan bir dava var; gözaltındaki gençlere işkence yapıldığına dair 
kamuoyunu günlerce meşgul etti; yargı ve Yargıtay arasında gidip gelen bir dosya. Son aşama han
gi noktadadır; bilemiyorum; ama, basından öğrendiğim kadarıyla -Sayın Bakan çok daha iyi bilir-
birtakım emniyet mensuplarının gözaltında işkence yaptıklarının tespitine dair bir kararın ortaya 
çıktığı; ama, kesinleşmediği şeklinde bir bilgim var. Tabiî, kesinleşmediği için kimseyi suçlu ilan 
edemeyiz; ama "Manisa davası" olarak bilinen, birtakım emniyet mensupları hakkında, gözaltında 
işkence yapılma iddiasıyla açılan davada, bu, işkence yaptığı iddia edilen polislerin avukatları iz
leme kurulunda! Şimdi, Manisa Barosu Başkanı "bu konuda tarafsızlığıyla bilinen, sevilen, sayılan, 
objektif davranabilecek avukat arkadaşların isimlerini bildirdik; ama, her ne hikmetse, bu kurulda -
demin bahsettiğim davada- işkence yaptığı iddia edilen sanıkların avukatlığını yapmış olan iki 
avukat, Manisa'daki izleme kurullarında görev almıştır. 

Sayın Bakanımın bu bilgiler ışığında bizi aydınlatacağını biliyorum; ancak, bunların, buradan 
çıkan kanunun amacına uygun tatbik edilmediği, uygulamada aksaklıkların olduğu gerçeğini de 
gözardı edemeyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl, 3 Ekim 2001'de Anayasayı değiştirdik. Hiç şüphesiz ki, 
temel hak ve özgürlük sınırlarını genişletelim ve altına imza koymuş olduğumuz uluslararası anlaş
malara paralel yasalarımızda değişiklikler yapalım. Mesela, bu konuda, Anayasamızın 19 uncu 
maddesinde de bir değişiklik yapmıştık, gözaltı sürüleri uzundu, bu gözaltı sürelerini toplu suçlar
da dört güne indirmiştik. Şu anda, toplu suçlarda dahi gözaltı süresi, Türkiye'de dört gündür, dört 
günden fazla kimse gözaltında tutulamaz; ancak -işte Anayasayı değiştirmek yetmiyor ki, yasaları 
değiştirmek yetmiyor ki- tatbikat önemli. 

Ekim ayında Anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Van'da -ismini veriyorum Sayın Bakanım-
Fehime Ete isimli bir hanım -ki, Van, olağanüstü hal bölgesi de değildir-18 aralıkta tam yirmi gün 
gözaltında tutuldu; bakın, haber veriyorum! 

Anayasayı değiştiriyorsunuz, gözaltı süreleri toplu suçlarda dört gün diyorsunuz; ama, bu 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonra, Van'da, Fehime Ete isimli bir hanım tam 20 gün 
gözaltında tutuluyor... Avukatının, Adalet Bakanlığına şikâyetleri var. 

Diyarbakır'da, yine aralık ayında, Emrullah Kara ve Mustafa Yaşar isimli iki sanık, tam 44 gün 
gözaltında tutuldu; belgeler bendedir. 

Şimdi, hiç şüphesiz ki, çağdaş hukuk normlarını Türkiye'ye taşıyacağız, gözaltı sürelerini in
direceğiz, ceza infaz kurumları kuracağız, filan, falan, güzel; ama, tatbikatta, eğer bu tür aksaklık
lar olursa, bu yasalara güven sarsılır, bu yasaları çıkaran Parlamentoya güven sarsılır, bu yasaları 
hazırlayıp Parlamentoya sevk eden hükümete güven sarsılır, demokrasiye güven sarsılır, rejime olan 
güven sarsılır. 

O bakımdan, Adalet Bakanımızın ne kadar gayretli olduğunu biliyoruz, tüm kamuoyu da iz
liyor; işte, yine onun tarafından hazırlanmış olan bir kanun tasarısı üzerinde görüşüyoruz. Genel 
olarak ve prensip olarak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin kurul
masına bir itirazımız olamaz; hiç şüphesiz ki, cezaevi personeli eğitilmelidir. Tabiî, buradan şöyle 
bir sonuç da çıkabilir. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, aslında, orada ıslah edilerek 
topluma yeniden kazandırılmalıdır; yasalarda böyledir. Bu tasarının hazırlanmasının nedenlerinden 
biri, aslında, bir itiraftır. Deniliyor ki, evet, biz, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluları top
luma kazandırma noktasında başarılı değiliz. Niye; çünkü, bunları topluma yeniden kazandıracak 
olan personelimiz eğitimsizdir, bu insanları yetiştirmeliyiz ve cezaevindeki hükümlü ve tutukluları 
topluma kazandıracak, onları ıslah edecek bir eğitim düzeninde olmalıdır cezaevi personeli. Bu 
tasarı, aslında, bunu ifade ediyor, bunu söylemek, bunu belirtmek istiyor. Bu bakımdan, tabiî ki, 
cezaevi personelinin eğitilmesiyle ilgili bu tasarı, hepimizin de kabul edeceği, destek vereceği bir 
tasarıdır. O bakımdan, prensip olarak buna olumlu yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum. 

Ne olacak bu eğitim merkezlerinde; hizmet öncesi eğitim yapılacak, hizmetiçi eğitim 
yapılacak, görevde yükselme eğitimi yapılacak. Bu tasarının gerekçelerini ve tasarının kendisini 
okuduğumuzda ortaya çıkan gerçek budur. Nitekim, değerli arkadaşlarımız tasarının 3 üncü mad
desini okuduklarında, bu tasarının hangi amaçla çıktığını da göreceklerdir. "Ceza infaz kurumlarının 
ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere An
kara'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per
soneli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha Bölge Eğitim 
Merkezi kurulabilir" deniliyor. Demek ki, önce Ankara'da bir genel müdürlük olacak, ayrıca, dört 
ilde de bölge eğitim merkezleri kurulacaktır. Tabiî, bunlar için kadroya ihtiyaç var. Nitekim, 
tasarının sonunda görüyorsunuz, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu incelenmiş. Adalet Bakan-
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lığının talep ettiği kadro sayısı birazcık tenkis edilmiş, azaltılmış; ama, buna rağmen, bu eğitim mer
kezlerinin kurulmasıyla ilgili kadroların verilerek, bunun hayata geçirilmesi de Plan ve Bütçe 
Komisyonunda kabul edilmiş ve orada, hiçbir siyasî parti de buna itiraz etmemiş, bunun yasalaş
ması istikametinde tercihlerini ve oylarını ortaya koymuşlar. 

Şimdi, sözlerimin sonuna doğru gelirken, burada itiraz ettiğim bir husus var. Nitekim, şu 
tasanda, 8 inci maddeye muhalifim demişim, altında da imzam var, Adalet Komisyonu üyesi olarak. 
8 inci madde "Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri" diye bir bölümü ifade ediyor. "Eğitim mer
kezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki 
üyelerden oluşur" diye, bir kurul oluşturuluyor. Böyle bir kurula gerek olmadığı kanaatindeyim. 
Şimdi, bu kurulda görev alacak, Adalet Bakanlığında görev yapan değerli bürokrat arkadaşlarımız 
var; onların her birine saygımız sonsuzdur. Bu kurulun lüzumsuz bir kurul olduğu kanaatindeyim 
ve kaldı ki, Adalet Bakanlığında, zaten eğitimle ilgili bir genel müdürlük de var. Bu işleri, orada, 
Adalet Bakanlığının şu andaki mevcut kadrosu içerisinde dahi yapmak mümkündür; ama, Sayın 
Bakan ve Adalet Bakanlığı, cezaevi personelinin eğitimine çok önem vermiş olacaklar ki, mutlaka 
bu eğitim merkezlerini kuralım ve dolayısıyla, Türkiye'nin dört yerinde de bunun ayrıca şubeleri ol
sun ve cezaevi personelini, hem hizmetiçi hem de hizmet öncesi iyi bir eğitime tabi tutalım diyor
lar; ancak, eğitim kurulu oluşturulmasıyla ilgili bu düzenlemenin gereği olmadığı kanaatindeyim. 
Bunu, Adalet Komisyonundaki görüşmeler esnasında da ifade etmiştim, bir kez daha, Grubumuz 
adına, burada, Genel Kurulda da ifade ediyorum. 

Maddeler üzerinde de, hiç şüphesiz ki, görüşmeler yapılacak. Maddeler üzerinde yapılacak 
olan görüşmelerde, maddelerle ilgili düşüncelerimizi de ayrıca arz edeceğiz ve Muhterem 
Heyetinize sunacağız. 

Bu tasarıya, demin söylediğim ihtiraz! kayıtla sıcak baktığımızı, yasalaşması istikametinde yar
dımcı olacağımızı Muhterem Heyetinizin huzurunda ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyoruz efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Saadet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer; buyurun. (SP sıralarından 

alkışlar) 

SP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 
sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı 
üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi selam
lıyor, saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının gerekçesinde... Aslında, sayın hükümetin tüm 
kanun tasarılarının gerekçeleri gayet güzel yazılıyor. Gerçekten, insan, gerekçeleri okuduğu zaman, 
çok güzel şeylere kapılıyor. Burada da yine çok güzel şeyler var. Muhakkak ki, eğitim çok önemli, 
bu eğitime de ihtiyacımız var, ona katılıyoruz. Tasarının gerekçesinde "modern ceza infaz sisteminin 
amacı, hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne 
geçerek, topluma faydalı bir fert olarak serbest bırakmaktır" deniliyor. Bu, çok güzel tabiî; yani, 
hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek... Bunu, manevî boyutta bir yaklaşım diye düşünüyorum. 
Burada, iç varlıktan kasıt, herhalde solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi değil; manevî 
boyutta onun ruh yapısını düzeltmek ve belki, onu suça iten saikleri veya onun yaklaşımlarını değiş
tirmek. Bir de, o kişiye, adaletin yerini bulduğuna dair, belki çekmiş olduğu cezanın gerekli olduğuna 
onu inandırarak, onu, arınmış bir vatandaş olarak toplumun içine tekrar salmak. 
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Yine, gerekçede özetle "insan haklarına yer veren ve bu haklara üstünlük tanıyan ceza sistem
lerinde amaç, insan haklarına saygılı bir ceza infaz sisteminin geliştirilmesidir" deniliyor. Gerçek
ten bu da çok önemli. Bugün, ülkemizde, ceza infaz kurumlarında, tutukevlerinde veya gözaltında, 
maalesef, insanlık haysiyetine yakışmayan, insan onuruna yakışmayan, insanlıkdışı birtakım 
muamelelerin olduğunu biliyoruz. Bunlar, İnsan Hakları Komisyonunun birtakım çalışmalarında ve 
daha önce vatandaşların şikâyetlerinde, yine cezaevleri izleme komitelerinin raporlarında maalesef 
ortaya çıkmıştır. Ülkemizde yapılan bu uygulamalarla ilgili, insan haklarına aykırı uygulamalarla il
gili, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de oldukça fazla dosya gitmiştir. Bu sebeple, ülkemiz de, 
maalesef, bu konuda notu en düşük ülkeler arasına girmiştir. 

Ceza infaz kurumlarındaki, tutukevlerindeki, hatta gözaltı birimlerindeki personelin eğitilmesi 
son derece önemlidir. Yani, şu anda çıkarılan yasaların lafzından anladığımız kadarıyla, bu yasaların 
tam olarak uygulanması neticesinde, sanki, hiçbir insan haklan ihlali olmayacakmış gibi bir kanaat 
uyanmakta; ancak, yasaların yapılması ve yürürlüğe girmesinden çok, yasaların uygulanması 
alanındaki muameleler önemlidir. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının çok büyük bir kısmı dış kaynaklı yasalardır. Yani, 
Ceza Yasamız İtalyan Ceza Kanunundan, Medenî Yasamız İsviçre'den, vergi yasalarımız Alman
ya'dan, usul yasalarımız Fransa'dan ve çok önemli yasalarımız, gerçekten, resepsiyonla, yani, Batı 
ülkeleri hukukundan tercüme edilerek alınmış yasalardır. Ancak, Türkiye'de, bir vergi yasasının uy
gulanmasında, bir Medenî Kanunun uygulanmasında veya Ceza Yasasının uygulanmasında, ceza ve 
hukuk usul yasalarının uygulanmasında çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız da bir ger
çektir; ama, aynen alınmış olmasına rağmen, bu yasaların, mehaz kanunların uygulandığı ülkeler
deki uygulama alanlarında çok daha insan haklarına uygun neticelerin çıktığına; ancak, Türkiye'de 
uygulama aşamasında insan haklarının ihlal edildiğine tanık oluyoruz. Buradaki sorun nedir; yani, 
neden insanlara ceza infaz kurumlarında, tutukevlerinde ve gözaltında işkence yapılmaktadır? Bun
ları reddederek veya bu gerçeği kabul etmeyerek, bunların yok olduğunu varsayarak, ülkemizi bu 
ayıptan kurtarmak mümkün değildir. 

Türkiye'de insanların, tutukluların, gözaltında olan insanların, sanıkların veya hükümleri infaz 
edilen infaz kurumlarındaki, cezaevlerindeki tutukluların, hükümlülerin işkence görmelerinin, insan 
haysiyetine yakışmayan birtakım muamelelere tabi tutulmalarının altında yatan gerçek nedir diye 
düşündüğümüzde, Türkiye'de, gerçekten, bunun bir fikir hürriyeti, insanların diğer insanların 
düşüncelerine ve inançlarına saygılı olma kültürünün gelişmediği ve farklı düşünen insanların, bel
ki, devletin de taraf edildiği bir ideolojik şablona uymayan insanların tutukevlerinde, gözaltılarda, 
henüz hüküm giymeden birtakım insanlıkdışı muamelelere tabi tutulduklarına tanık oluyoruz. 
Hükümlü hale gelmiş bir mahkûmun, ceza infaz kurumlarında başına gelen birtakım işkencelerin ve 
insanlıkdışı muamelelerin, insan hakları ihlallerinin temelinde de bunun yattığı kanısındayım. Yani, 
devletin resmî bir ideolojik şablonunu tanımlamış; aslında, devletin taraf olmadığı; ama, bazı çev
relerin devleti de bu şablona taraf ederek, o şablona uymayan insanlara karşı yürüttüğü insafsız bir
takım muamelelerin olduğu, Türkiye'de bir gerçektir. 

Mesela, geçen yıl -gazetelerde de yer aldı- bir yargı mensubunun, Adalet Bakanlığı müfettiş
leri tarafından savunmasının alınmasında çok ilginç birtakım sorgulamalar vardı. Aslında, oradaki 
o şahsın; yani, yargı mensubunun, sanki suçmuş gibi isnat edilerek savunmasının alındığı şeyler 
şöyleydi: Deniliyor ki "yakın zamana kadar eşinizin benimsediği gayri çağdaş kıyafet tarzı..." Bu 
ne demek?.. Yani, benim eşimin kıyafet tarzıyla, benim bir kamu görevi yapmam arasında ne alaka 
var?.. Yani, benim, bir kamu görevini yaparken, eşimin kıyafet tarzıyla benim görev yapmam 
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arasında nasıl bir illiyet bağı var?.. Bu nasıl bir mantık?.. Maalesef, arkada devam ediyor, deniliyor 
ki "evinize gelen misafirlerle kadın erkek ayrı oturduğunuz..." Benim evimde, giz alanımda; yani, 
mesken masuniyetinin olduğu bir ortamda ve istediğim gibi yaşayabileceğim bir ev ortamında, 
hanemde, benim, kimlerle, nasıl oturduğumu suç unsuru olarak dayatan bir zihniyetin, aslında, dev
letin o kamu kurumunda görev yapmaması gerekir. Bu, hangi yasalarla, hangi mantıkla bağdaş
tırarak bir insana sorulabiliyor?.. Ve devam ediyor, deniliyor ki "radyonuzdan ve televizyonunuz
dan, makamınızda ve evinizde dinî yayınlar ve ilahiler dinlediğiniz duyumu alınmıştır..." AUahaş
kına, nerede yaşıyoruz biz?.. Şu anda, Diyanet İşleri Başkanlığı da, TRT'nin, devletin resmî kanal
larında dinî yayınlar yapmıyor mu?! Elbette ki, bir toplumun moral değerlerinin geliştirilmesi de 
çok önemli bir unsur değil mi?! Kriminal açıdan insanların suç işleme eğilimlerini ortadan kal
dıracak önemli bir faktör değil mi bu?! Yani, orada diyor ki: "Sizin, radyo ve televizyonunuzdan, 
böyle ilahiler dinlediğiniz duyumu alınmıştır. Hâkimler ve Savcılar kanununun 84 üncü maddesine 
göre, üç gün içerisinde savunmanızı veriniz." Bunu yapan, Adalet Bakanlığının bir müfettişi ve 
muhatap olan, bu tacize -aslında, bu manevî işkenceye- muhatap olan insan da, bir yargı mensubu! 
Bunun temelinde yatan saik nedir; yani, bu insan, bunu yapmakla suç mu işlemiş?! 

Elbette ki, burada, bu muameleyi yapan, kamu görevini yapan, kamu yetkisini kullanan 
kişilerin eğitimi çok önemli. Hangi açıdan eğitimi çok önemli; elbette ki, insan hakları açısından 
eğitimi çok önemlidir, eğitimin içeriği burada çok önemlidir. Benim, evimde, yaşam biçimimi, 
oturuş biçimimi sorgulayan veya "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi olduğu halde, hukuk dev
letinin bu en önemli ilkesi olduğu halde ve bir ülkede masumiyet karinesi olduğu halde, yani "hak
kında kesin mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin suçlu kabul edilemeyeceği ve yasalarda belirtil
miş cezalardan başka cezalarla da cezalandırılamayacağı" hükmü varken, insanların, onun farklı 
düşündüğü kanaatiyle veya kendi kafasında oluşturduğu bir yapıya uygun düşmediği kanaatiyle, o 
insanlar hakkında, böyle bir soruşturma yapabilmesi ve öyle insanların, kamu kurumlarında, hele 
adalet müesseselerinde hâlâ barınıyor olması, bu ülke için, son derece yüz kızartıcı bir olaydır. 

Herhangi bir sanık -yani, masum olan biri, hakkında kesin hüküm olmayan bir vatandaş- her
hangi bir suçu irtikâp ettiğinden dolayı tutuklandığında, polis gözaltında muazzam işkenceler gör
mektedir. Basında, yayında izliyoruz; adamın gözü şişmiş, morarmış, kafası kırılmış, alnı yarılmış, 
basında da "traş olurken yaralandı" deniliyor. AUahaşkına, ben 46 yaşındayım ve hep kendim traş 
olurum, bugüne kadar, traş olurken, gözüm şişip, morarmadı; ama, belki, aceleden, yüzde bazı 
çizikler, kesikler oluşabilir. 

Bu şekilde, bu insan hakları ihlalleri örtülenerek, üstü peçelenerek, Türkiye'nin, ülkemizin, 
gerçekten, çağdaş dünyanın bir ferdi olmasının sağlanması mümkün değildir. Onun için, burada, 
tabiî, işin eğitim boyutu çok önemlidir. Şu anda görüşmekte olduğumuz yasa, aslında, infaz kurum
larındaki, tutukevlerindeki, gözaltındaki, hatta, suç isnat eden veya sorgulayan Adalet Bakanlığı 
bünyesindeki personelin dahi, insan hakları açısından eğitiminin son derece önemli olduğunu gös
termektedir. İşin eğitim boyutu ve eğitimin içeriği de burada çok önemlidir. Yani, biz, personeli 
eğitirken hangi alanda eğiteceğiz ve burada insan hakları tanımlamasına neyi sokacağız; tabiî ki, bu 
da önemlidir. Yani, insan hakları tanımlamalarında birtakım sapmalar olduğunu görüyoruz. 

Gerçekten, evrensel boyutta tanımlanmış olan ve Türkiye'nin çokuluslu, iki taraflı anlaşmalar
da taraf olduğu insan haklarının teminat altına alınması ve Anayasamızda sayılan insan hak ve 
görevleriyle ilgili tüm maddelerin uyum yasalarının çıkarılması ve bunları uygulayacak, bunları in
faz edecek birimlerin veya kamu personelinin de, bu alanda, yani, insan hakları alanında, evrensel 
boyutta tanımlanmış insan hakları tanımı boyutunda eğitilmesi ve o insanlara o noktada muamele 
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etmesi, elbette, kaçınılmaz bir durumdur ve bu yasada da, inşallah, gerekçesinde de gördüğümüz 
kadarıyla, bu personelin eğitimi çok önemli bir yer tutmaktadır. Yani, gerçekten, mahkemenin ve 
Türk Ceza Yasasının belirlemiş olduğu ceza miktarlarından öte, insanlarımız, bunun dışında, infaz 
evlerinde, tutukevlerinde, gözaltında da, insan onuruna yakışmayan muamelelerle karşı karşıya kal-
maktalar. İşte, buradaki personelin eğitimi de son derece önemlidir. Tabiî, burada, eğitim önemli 
derken, eğitimin içeriği de son derece önemlidir. Böyle bir yasa çok önemlidir diye düşünüyorum 
ve bu yasanın çıkarılmasında ve uygulanmasında da, aslında, diğer yasalarla da koordinasyon veya 
ilintiler gözden geçirilerek, bir bütünlük sağlanarak, daha çok kafa yorarak bu yasanın buraya 
getirilmesi ve çıkarılması, geç kalınmış bir olay diye düşünüyorum. 

Yasanın temelinde, maddî boyutta, maddelerinde ve teknik boyutunda, tabiî, değişik, eleş
tirilebilir şeyler vardır; ama, yasanın şu anda gelmiş şekliyle ileride daha da geliştirilebilir olması 
noktasında düşünüyorum ve onu temenni ediyorum. 

Burada, hükümetin getirdiği, mesela, kuruluşla ilgili 3 üncü maddede, hükümet tasarısında 
"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün önerisi, Adalet Bakanının uygun görmesiyle ihtiyaç 
duyulan yerlerde Adalet Bakanlığına bağlı bölge eğitim merkezleri kurulabilir" derken Plan ve Büt
çe Komisyonunda bunun sayısı 4'e indirilmiş. Tabiî ki, Türkiye'de, şu anda, şartlı salıverme yasasın
dan sonra tutukevlerinde, infaz kurumlarında ne kadar mahkûm veya hükümlü var; onu bilmiyoruz; 
ama, şu bir gerçek ki, Türkiye'de, maalesef, toplumsal birtakım sıkıntılar, ekonomik krizlerin getir
diği, eğitimdeki aksaklıkların getirdiği suç işleme eğilimleri son derece artmıştır. Bugün, her gün 
şahit oluyoruz; basında, yayında izliyoruz; büyük şehirlerde kapkaç olayları, intiharlar; gençlerin 
çok değişik, böyle, kabul edilemeyecek alanlara kaymaları, satanistlik ve buna benzer birtakım 
şekillerde intihar etmeleri gibi eğitim aksamasından ve eksikliğinden doğan, insanımızın gerçekten 
kabul görmüş temel değerlerinin onlara verilmeyişinden doğan suç işleme oranları artmıştır ve 
bugün, Türkiye'nin ekonomik sıkıntısından kaynaklanan, ekonomik boyutta işlenen suçlar da art
mıştır. Çek suçları, borcu ödememe veya diğer alanlarda, icra infazları, icra cezaya göre infazlar ve 
buna benzer ekonomik sıkıntının getirmiş olduğu suç işleme oranları da Türkiye'de son derece art
mıştır. Bazen aklıma geliyor; radyolarda, televizyonlarda dinlerdik; denilirdi ki: "Toplanan vergiler 
sizlere okul olarak, fabrika olarak, yol olarak, üniversite olarak geri dönecek." Temennimiz, inşal
lah, odur; yani, bizden, insanlarımızdan toplanan vergiler, oluşturulan kamu kaynakları bizlere okul 
olarak dönsün, üniversite olarak dönsün, fabrika olarak dönsün, yol olarak, köprü olarak dönsün; 
yani, insanımızın hayat standardını ve mutluluğunu artırıcı yöndeki yatırımlarla dönsün; ama, 
üzülüyorum ki, bu yapı içerisinde, bizlere biraz da diyorum, endişe ediyorum, verilen vergiler 
hapishane olarak mı dönüyor? E tipi, C tipi, A tipi, şimdi L tipi diye bir hapishane düşünülüyor. 
Âdeta, alfabede hapishane kodu olmayan harf kalmayacak neredeyse. Ülkede bu kadar çok suç mu 
işleniyor; bunun saikleri nedir? Suçların işlenmesi neticesinde gözaltına alınan kişilere yapılan 
muamelelerin düzeltilmesi de önemli tabiî; bu eğitimin verilmesi lazım, içerikli olarak verilmesi 
lazım. İnsan haklarına saygılı ve kişi olarak onların tüm önyargılarından arındırılmış, resmî 
ideolojilerden arındırılmış, kendi düşüncesi farklı olsa bile, farklı düşüncedeki bir insana insanca 
muamele yapma kültürünü ve eğitimini almış insanlar tarafından uygulanması son derece önem
lidir. Ama, bugün, Türkiye'de, maalesef, demin dediğimiz gibi, suç ortamları artmakta, ekonomik 
krizin ve kendi kültürümüzün insanımıza ulaştırılmayışı, kendi temel doğrularımızın, millî değer
lerimizin, insanımıza, çocuklarımıza eğitim yoluyla ulaştırılmaması, onlara bir davranış alışkan
lığının verilmeyişi de, suç işleme eğilimini Türkiye'de artırmakta, ceza ve tutukevleri sayısı da art
makta, âdeta, üniversitelerle yarışır şekilde. Ülkenin değişik yerlerinde gezdiğimizde muazzam 
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binalar görüyoruz; sorduğumuzda, bu, ne diye "bu tutukevi" diyorlar. İşte, E tipi, F tipi cezaevi ve 
buna benzer cezaevlerinin azalmasını... Aslında, koruyucu hekimlik gibi, suç işleme eğilimini azal
tacak tedbirlerin alınmasını, her şeye rağmen suç işlenmişse ve cezaların öngördüğü suçlar işlen
mişse, suçların tanımlanmasını ve o suçlardan dolayı insanların yargılanmasından önce, gözaltında 
ve tutukevlerinde yargılandıktan sonra, hükümlü olduktan sonra, infaz evlerinde de insana yakışır 
bir şekilde, sadece kanunların öngördüğü şekilde cezalandırılması temennisiyle ve ülkemizde 
cezaevlerinin azalması temennisiyle, fabrikaların artması temennisiyle, hayırlı olmasını temenni 
ediyorum bu tasarının. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SP, DYP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Geçer. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bu temennilere katılıyoruz canı gönülden. 

BAŞKAN - Efendim, temennimiz, cezaevlerinin ortadan kalkması olmalıdır. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - İnşallah... 

BAŞKAN - Cezaevleri ne kadar çoksa, orada ayıp o kadar çoktur. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz 786 sıra sayılı yasa tasarısıyla ilgili olarak, geneli hakkında, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz aldım; başta Sayın Başkan olmak üzere, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Son günlerde, Adalet Bakanlığımız ve hükümetimiz, cezaevleriyle ilgili birçok yasayı Meclise 
sevk etmektedir ve Meclisçe de bu yasalar çıkarılmaktadır. Görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısı 
da, aynı düşünceyle, Türkiye'de çağdaş bir ceza sisteminin, cezaevi sisteminin gelmesiyle ilgili 
olarak sevk edilmiştir ve Doğru Yol Partisi olarak bize göre, bu yasa doğrudur. Bu yasada birtakım 
eksiklikler olabilir; ancak, cezaevlerinin önemli unsurlarından birisi olan personelinin eğitimiyle il
gili yapılan bu düzenlemeler yerindedir. Sayın Oturum Başkanımızın söylediği gibi, inşallah, Tür
kiye'de cezaevlerine ihtiyaç kalmaz. En büyük temennimiz de bu olacaktır; ama, insanlar var olduk
ça, Türkiye'nin ekonomik durumu bu kadar bozuk olduğu sürece, Türkiye'de eğitim düzeyinde bir
takım sıkıntılarımız olduğuna göre, suç ve suçlu adetleri çoğalacaktır. Hatta, eğer, söylentiler doğ
ruysa -henüz, resmen bir şey gelmiş değil Meclisimize- Af Yasasının genişletilmesi esası 
düşünülüyorsa, maalesef, yine de, çıkardığımız suçluların yeniden cezaevlerine dönmesi ve nasıl ol
sa af çıkıyor, yarın da seçim olur, bu seçimlerde de bu hükümet bir af daha çıkarabilir gibi düşün
celerle, Türkiye'de suçlu ve suç adedi artabilir ihtimalini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, konuya geçmeden önce, Türkiye, bir kere, kesinlikle bu kapkaççı olayına 
bir son vermek zorunda; yani, bir kadının çantasıyla yolda yürümesi mümkün değil. Dün, çok en
teresan, bir avukatın, kırmızı ışıkta durduğu zaman, camını kırıp, çantasını alıp kaçıyorlar; yani, 
Türkiye buna bir çare bulmalı. Türkiye'de asayiş berkemal diyorlar; ama, bize göre, asayiş berkemal 
değil. Çıkan olaylara bakarsanız, keza, öyle. O bakımdan, af yasası düşünülecek midir, değil midir 
veya affın genişletilmesi, Anayasa Mahkemesinden sonra birtakım düşünceler içerisine Bakan
lığımız girmiş midir girmemiş midir; bunu Sayın Bakandan duymak istiyoruz ve bir af umuduyla 
suç ve suçlu adedini çoğaltmamak gerektiği kanaatindeyiz. 

Biraz önce söylediğim gibi, çağdaş ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün iç varlığına nüfuz 
ederek, onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne geçerek, topluma faydalı bir fert olarak 
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hapishaneden, cezaevinden çıkarmaktır. Bunun için de, bu cezaevlerinde en önemli unsur personel
dir. Personelin iyi yetiştirilmesi, eğitilmesi, gerçekten, önemlidir. Meslekteki kalitenin, yani, 
cezaevlerini yöneten müdür ve aşağıya kadar inen personelin mutlaka eğitilmesinde ve kalitesinin 
yükseltilmesinde fayda vardır. 

Cezaevlerine düşenlerin ıslahı, şahsen suçluluk duygusundan kurtulması, topluma iyi bir insan 
olarak dönmesi ve uyum sağlayabilmesi, ancak cezaevlerinde gerekenin yapılmasıyla mümkün 
olabilecektir. Bu yasa, bu bakımdan faydalı olacaktır diye düşünmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyı kısa kısa bölümler halinde bilginize sunmak istiyorum. Biliyor
sunuz, tasarının birinci kısmında, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi ile -
ki, bunun merkezi Ankara'da- 3 adet bölge eğitim merkezinin kurulmasına karar verilmiştir. 

Birinci kısmın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, güvenlik, mahkûm psikolojisi, iç asayiş
le beraber, tutukevleri teşkilatı ile personel görev ve yetki mevzuatları gibi dersler müfredata dahil 
edilebilir mi, edilemez mi? İnşallah, bunu, Sayın Bakan açıklayacaktır. Gerçekten, cezaevlerinin 
mevzuatında yetersizlikler vardır. Bu yönetmeliklerle ve tüzüklerle cezaevlerini yönetmemiz müm
kün değildir. 

Ayrıca, ikinci kısımda, bu kurul, eğitim merkezlerinde görev alacaklar tadat edilmiştir. Burada 
bir iki şey söylemek isteriz. Bir kere, ağırlıklı olarak, öğretim görevlileri olarak 8 inci maddede tes
pit edilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilecek bir üye, Danıştay ve Yargıtay-
dan seçilecek birer üye var. Anayasanın 140 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, hâkimler 
kanunda belirtilen görevler dışında resmî ve özel görev alamadıklarına göre, acaba bir tezat var 
mıdır, bir yanlışlık var mıdır? Bu hususta tereddüt ediyoruz. Bu tereddütün izale edilmesini Sayın 
Bakandan rica ediyoruz. 

Ayrıca, bu eğitim görevlileri ile görevleri tadat edilirken, din görevlisinin de bu kurullarda 
bulunması gerektiğine inanıyoruz. Eğitimli, ilahiyat mezunu bir din görevlisi, burada, bu kurulların 
içerisinde görev alabilir. Bu, bize göre nakısadır. Bu vesileyle, hem disiplin hem de Avrupa'nın bu 
din meselesine ne kadar önem verdiğini anlatmak babında bir anımı anlatmak istiyorum. Alman
ya'da bir cezaevini ziyarete gitmiştik. Orada bir Türk mahkûm dedi ki "ben cuma namazına 
gidemiyorum." "Biz bunu iletiriz" dedik. Nitekim, görevli müdüre ilettik. Verdikleri cevap aynen 
şu: "Biz, herkesin, diniyle ilgili ibadetini yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. Oruç tutacaksa o im
kânları sağlıyoruz, namaz kılacaksa o imkânları da sağlıyoruz; fakat, size söyleyen arkadaşı 
tanıyoruz. Biz, bu kişinin, cuma namazına gitmesi için 6 saatlik bir izin veriyoruz. Yaptığımız iz
lemede, bu arkadaşımız, namaza gitmiyor, camiye gitmiyor, meyhaneye veya başka yerlere gidiyor. 
Bu bakımdan, onun mazereti kabul edilmiyor ve izin talepleri de yerine getirilmiyor." Burada şunu 
anlatmak istiyorum: Yani, mutlaka biz de dikkat etmeye çalışıyoruz; ama, orada psikolojik sebep
lerle, eğitimsizliği sebebiyle, belki de inanç zafiyeti sebebiyle hapishaneye düşen insanlarımızın bu 
dinî eğitimine -ki ehil bir kişiden almaları gerektiğine inanıyoruz- biraz daha önem verilmesi gerek
tiğine burada işaret etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, bu eğitim kuruluna, cezaevlerinde bizzat müdürlük veya amirlik 
yapan, şartları uyan görevlilerin de mutlaka alınmasında fayda görüyoruz; çünkü, bunlar, cezaev
lerinde yatanlarla her gün beraber oluyor, dışarıdan gelenlerden daha çok bilgiye sahip ve o tutuk
lu veya hükümlülerin durumlarını bilen insanlardır. Bunlardan istifade edileceği bazı maddelerde 
söyleniyor; ama, bana göre, aslî kurulda da bunların bulunmasında fayda vardır. Yargıdan 4 üye 
alıyoruz; hem bu 4 yargı üyesiyle daha bir ahenk içinde olunabilir hem de ağırlığı, yükü çeken bu 
personel onurlandırılmış olabilir diye düşünmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, bu cezaevlerine alınacak aday öğrenciler, idarede görev verilecek idare 
memuru öğrencilikleri için, devlet memuriyet imtihanına girenlerden, puan sıralamasına göre 
alınacaklar. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından da adlî yargı adalet komisyonlarınca sözlü ve 
mülakat sınavlarında başarılı olanlar, bu memuriyetlere kabul edileceklerdir denmektedir. 

Burada, yine, bir temennimizi, daha doğrusu teklifimizi sunmak istiyorum. Türkiye'de gerçek
ten değişik fakülteleri bitirmiş birçok üniversite mezunu, yüksekokul mezunu gençlerimiz var. Ben, 
lise mezunları girmesin demiyorum; ama, bu üniversite mezunlarından da, çıkarılacak yönetmelik
le belirlenmek kaydıyla, yine şartlan uyanların, cezaevlerindeki kaliteyi yükseltme babında alın
malarında da, yine fayda mülahaza ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunlar, yeterlilik sınavıyla 
alınabilirler veya üniversite sınav puanına göre de alınabilirler diye düşünüyorum. Özellikle, bu 
mesleğe uygun eğitim görmüş psikolog, sosyolog, hukukçu vesaire gibi kişilerin, üniversite mezun
larının alınmasında fayda görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu personel meselesine gelince, bugün, bu cezaevlerinde görev alacak 
personelin, gardiyan veya diğerlerinin, amirlerinin maaşları cazip değil; yani, orada görevli birçok 
cezaevi personelinin maaşları yetersiz. Her gün mahrumiyet içerisinde bulunan, hayatı her gün teh
like içinde bulunan ve katilinden tutun hırsızına, kapkaççısına kadar birçok hükümlü veya tutukluy
la meşgul olmakta olan, onlarla çok sık kavga eden bu insanlarımızın, cüzi maaşlarla, hele büyük 
şehirlerde, sağlıklı oturma imkânları dahi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, maaşlarına çok dikkat 
edilmesi lazım, cazibeyi artırmak lazım. Avrupa Birliği ülkelerinde, gardiyanından tutun, orada 
görevli olan herkesin -kadın ve erkek- maaşlarında fevkalade düzgünlükler var. Bu konuda hiçbir 
şikâyet de varit değildir. Bu maaş durumunun, yaptıkları görevin özelliklerine göre düzeltmesi 
gerektiğini ifade ediyorum. 

Ayrıca, bu eğitim çalışmalarının, sadece adaylık süresince yapılması, bize göre yeterli değil. 
Zaman içerisinde, eğitim seminerlerine ve kurslarına devam edilmesi gerektiğini de burada hatırlat
mak istiyorum. 

Sözlerimin bu kısmında, mevcut cezaevleriyle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Bize 
göre, F tipi cezaevleri, şu an itibariyle yeterlidir; yani, yönetim şekli olarak yeterlidir, konumları 
olarak yeterlidir. Buna birtakım itirazlar olabilir; ama, bu itirazlar haklı görüldüğü takdirde, nitekim, 
son, baroların tepkisiyle ve kamuoyunun, bazı yazarların tepkileriyle bazı düzeltmeler yapılmıştır. 
Bu bakımdan, F tipi cezaevleri üzerinde çok fazla bir şey söylemek mümkün değildir. Yalnız, bu 
cezaevlerini yönetenlerin, özellikle amirlerin yetkileri açısından, teşkilat yasasına ihtiyaç vardır. Bu 
yasanın da, sanıyorum, çıkarılacağına inanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi, sadece yönetmelik
lerle kifayet edilmemelidir derim. 

F tipi cezaevlerinde, ayrıca, terör, mafya ve organize suç ile mükerrer suçlardan yatanların ve 
ıslah olmamakta ısrar edenlerin, sıkı disiplin yanında, ıslah ve iyileştirme programları, teknik ve uz
man personelce veya biraz önce, bu yasa tasarısında da belirtilen kurulların tespit edeceği birtakım 
çalışmalarla, topluma hazırlanmalarına büyük ihtiyaç vardır. Yani, bu adam cani oldu, bu adam 
terörist oldu, bir daha topluma yaramaz değil. Bu cezaların ve hapishanelerin de amacı şu: Hapis
haneye girenlerin, çıktıktan sonra bir daha suç işlemesini önlemektir; ama, aslolan, toplumun, bu 
suçlara ve bu suçluların eylemlerine muhatap olmamasıdır, yani toplumun huzurunu sağlamaktır 
asıl. Bunun için de, hapishaneden çıkacak olan kişilerin, mutlaka, herhangi bir ayırım yapılmadan, 
ıslah edilmeleri ve topluma hazırlanmaları gerekir. Bununla birlikte, bu ıslah etme çalışmaları, 
iyileştirme çalışmaları yapılırken, belli bir süre sonra, cezalarının bitmesine az bir süre kala, F tip-

- 5 4 6 -



T.B.M.M. B : 58 30. 1. 2002 O : 2 

lerinden E tipi cezaevlerimize bunların nakli mümkün olabilir ki, burada da, sosyal, psikolojik, 
eğitim ve ekonomik sorunlarının yanında, sanat ve becerilerini geliştirmeleri düşünülebilir. Buradan 
çıkanları da -çok az bir süre kala- açık cezaevlerinde bu sanat ve becerilerini uygulamalarıyla bir
likte, topluma kazandırmak mümkündür; çünkü, Türkiye'de en büyük sıkıntı, bu cezaevlerinden 
çıkanların iş bulamamasıdır. Her ne kadar, yasalarımızda, özel veya resmî sektörün cezaevlerinden 
çıkanlarla ilgili bir kontenjanları var ise de, bunlar tatbikatta tam olarak kullanılmamaktadır. Onun 
için, belli bir beceriye veya sanata sahip kılınan hükümlüye, mahkûma, devlet tarafından, bireysel 
iş kurma desteğiyle -laf değil tabiî, lafını ediyoruz da, veremiyoruz; ama- ciddî olarak üzerinde 
durularak, eğer iş kurma kredileri verilebilir ise, bu insanların, en azından ailelerini geçindirebilecek 
imkânlara sahip olabileceğini düşünmekteyiz. 

Ayrıca, son olarak şunu söylemek istiyorum. Sadece Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına 
bağlı görevlilerin gayretleriyle cezaevlerine giren insanların ıslahı mümkün olmayabilir. Toplumsal 
birtakım örgütlerin de istismar etmeden, bunların konumlarını, düşüncelerini, ideolojilerini istismar 
etmeden de toplumsal kuruluşların bu hapishanelerden çıkanlara yardımcı olması gerektiğini ifade 
ediyorum. Yani, sivil toplum örgütleri bu insanlarımıza da sahip çıkmalıdır diye düşünüyorum. Yani 
"şu anda, o kadar çok genç işsizimiz var ki, işsiz sayımız her gün milyonlarca artıyor, bu hüküm
lülere nereden iş bulunacak" demek bize göre yeterli değil. Bu insanlar da bizim insanlarımızdır. Bu 
insanların tekrar suçlu olmalarını ve toplumun huzurunu bozmalarını engellemek için iş bulmaların
da birtakım imkânlar sağlanması gerektiğini ifade ediyorum. 

Yasayı Doğru Yol Partisi olarak desteklediğimizi belirtiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gözlükaya. 

Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 

Şahısları adına Sayın Aslan Polat var; ama, zaman kâfi değil. Sayın Polat, sizin akıcı üs
lubunuzu da kesmek istemiyorum. 

O nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 31 Ocak 2002 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.56 

G 
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^ | | .-SORULAR VE CEVAPLAR 

A)Yazıh Sorular ve Cevaplan 

1.- Ankara Milletvekili MZeki Çelik'in; 
Türkiye Ziraat Bankası müfettişlerine gönderildiği iddia edilen genelgeye, 
Bazı kamu bankalarının yurtdışı hesaplarına, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5226,5227) 

»TtiKKİ-¥.£4»0 YÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanı Kemal Derviş 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. Türkiye Ziraat Bankası'nda Banka müfettişlerine gönderilen iç 
genelge ile, "rüşvet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, hırsızlık, 
yağma gibi" fiillerin de suç olmadığı, usulsüzlük yapan, bankayı 
dolandıran personelin artık cezalandırılmayacağı bildirildiği 
doğrumudur? 

2. Bankacılıkta bu suçları işleyenlerin "memur" olmadıkları gerekçesi 
ile sorumlu olmaması düşünülebilir mi? 

3. Yine genelge ile görevleri ile ilgili suç işlediği fark edilen 
personelin ihbar edilmemesinin istendiği söz konusu mudur? 

4 . Bu tutum bankalarda "Hortumlamalan" teşvik etmeyecek midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Devlet Bakanı Kemal Derviş 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1- TC Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yurt dışında son beş yıldır yıllar 
itibari ile ne kadar paraları vardır? 

2- Bu bankaların 2001 yılı Eylül ayı itibari ile yurt dışında bulunan 
paralarından ne kadar faiz elde etmiştir? 

3- Bu bankalar yurt dışından aynı dönemler itibari ile ne kadar kredi kulanmış 
ve ne kadar faiz ödemiştir? 

4- 2001 yılı Eylül ayı itibari ile bu bankalar yurt dışından ne kadar kredi 
kullanmış ve ne kadar faiz ödemiştir? 

5- Bu bankalar hangi gerekçe ile yurt dışında para tutma gereğini 
hissetmektedir? 

6- İçerde sıkıntıda olan bankaların yurt dışında para tutmasının, dış piyasalarda 
ki "itibar"ı ile ilgisi var mıdır? 

7- İhtiyaçlarını karşılamak için büyük faizlerle para temin etmek durumunda 
ki bıı bankaların ellerindeki sıcak parayı dışarıda tutmasının ülke 
:r.:nfaatlerine uygun olduğunu düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Sayı:B.02.1.HM.0.EKA-08.01.02/ 29.01.02* 0 6 7 2 7 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: a. 11.12.2001 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
12482 sayılı yazınız 

b. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2001 
tarihli ve 05.04.02-205981-1226 ve 05.04.02-205986-1228 sayılı yazıları 

c. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24.12.2001 
tarihli ve BDDK.DEG/BG-11484 sayılı yazısı 

d. Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2001 
tarihli ve 4 sayılı yazısı 

ilgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'e tevcih ettiği 7/5226-12488, 7/5227-12489 sayılı yazılı 
soru önergelerinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde 
cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergelere cevaben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Halk 
Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) ve ilgi (c) ve ilgi (d) 
yazılarının sureti ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. /^l 

ir^Kefnal DERVİŞ 
"Devlet Bakanı 
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T.C. 
Z İ R A A T B A N K A S I A, 3. 

SERMAYE: 2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYI :05.04.02 

KONU : Soru Ö n e r ^ E L . 2 0 5 9 S 1 Ankara, 27/12/2001 

ÖZEL : 1226 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

ANKARA 

İLGİ: 11.12.2001 tarih ve 3958 sayılı T.C. Devlet Bakanlığı'nm yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki Çelik tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na verilen. Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVÎŞ'e muhatap 7/5226-12488 sayılı Soru 
Önergesi incelenmiştir. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki Çelik önergesinde: "Türkiye Ziraat Bankasında Banka 
Müfettişlerine gönderilen iç genelge ile "rüşvet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, hırsızlık, yağma 
gibi" fiillerin de suç olmadığı, usulsüzlük yapan, bankayı dolandıran personelin artık 
cezalandırılmayacağı bildirildiği doğrumudur?" ve "Yine genelge ile görevleri ile ilgili suç işlediği 
fark edilen personelin ihbar edilmemesinin istenildiği söz konusu mudur?" şeklinde iki soru 
yöneltmektedir. 

Öncelikle; Bankamızda görev yapan personelin. Kanun. Yönetmelik. Genelge ve diğer 
düzenlemelerde belirtilen görevleri yerine getirmemesi, uyulması zorunlu kılınan hususlara 
uymaması veya yasaklanan işleri yapması durumunda cezalandırılmayacağına ve/veya görevleri ile 
ilgili suç işlendiği fark edilen personelin ihbar edilmemesine yönelik olarak Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından Müfettişlerine bir bildirimde bulunulması söz konusu değildir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Müfettişlere gönderilen ve ekte sunulan 25/10/2001-339 
sayılı İç Sirkülerle ilgili hukuki gerekçelerin açıklanmasına geçmeden önce, personelin 
cezalandırılmasına ilişkin bazı hususların belirtilmesinde fayda görmekteyiz. 

Şöyle ki: Bankamız personelinin kanunlara aykırı fiilleri nedeniyle kanuni ve idari açıdan 
cezalandırılması söz konusudur. Nitekim, Bankamız personeli tarafından gerçekleştirilen fiilin 
kanuni açıdan suç teşkil ettiğinin tespit edilmesi halinde. Bankamız tarafından personelin kanuni 
açıdan savunması alınmaksızın konu suç ihbarı zımnında yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına intikal 
ettirilmekte, bundan sonraki aşamada personel hakkında kanuni açıdan yapılacak işlemler yargı 
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mercilerince takdir ve ifa edilmektedir.Aynca kanuni açıdan suç teşkil eden fiilin disiplin suçu 
oluşturması durumunda da personele Bankamız Yetkili Kurullarınca fiiline uygun disiplin cezası 
verilmektedir. 

Bu bağlamda: personelin kanuni açıdan suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak 
cezalar konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Müfettişlere gönderilen İç Sirkülerin yasal 
dayanağıyla ilgili açıklamalar aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Bankamız, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" ile 
anonim şirket statüsü kazanmış, anılan Kanunun 1 / 2. maddesinde. Bankamızın bu Kanunda yer 
alan hükümler dışında 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel hükümlere tabi bulunduğu, 1/5. 
maddesinde de Kamu İktisadi Teşebbüslerini düzenleyen 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin Bankamız hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

4603 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce Bankamız personeli görmekte olduğu işin 
mahiyeti gereği Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi anlamında "memur" sayılmamakla beraber, 
399 sayılı KHK.nın 1 l/b maddesinin "Teşebbüslerin ve bağlı ortakhklann paralanna ve para 
hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, 
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında Türk 
Ceza Kanunu'nun 2'nci kitap üçüncü ve altıncı baplanndaki hükümler uygulanır." hükmü gereğince 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı "memur" gibi cezalandırılmaktaydı. 

Ancak. 4603 sayılı Kanunun l/5.maddesi hükmü ile 233 ve 399 sayılı KHK.lerin Bankamız 
hakkında uygulanmasına son verildiğinden, keza. Bankamız henüz özelleştirme programına 
alınmadığından, özelleştirene uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin 4046 sayılı Kanunun 
7/3.maddesi hükmünün Bankamız personeli yönünden hüküm ifade etmemesi nedeniyle artık 
Bankamız personelinin "memur suçları" diye nitelendirilen suçlan işlemeleri ve memur gibi 
cezalandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Bankamız personeli; Türk Ceza Kanunu'nun 279.maddesi anlamında memur 
olan veya özel kanunlarında memur gibi cezalandınlacağı belirtilen kişiler tarafından işlenebilen ve 
"memur suçları" diye adlandınlan irtikap, rüşvet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve suçu 
haber vermeme gibi suçları işleyemezler. Buna karşılık Türk Ceza Kanunu'nda memur suçu olarak 
öngörülen "zimmet" ve "nitelikli zimmet" suçu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22/3. 
maddesinde " banka personeli" tarafından işlenebilen bir suç olarak düzenlendiğinden. Bankanın 
her türlü personeli bu suçu işleyebilecektir. Keza, banka personeli tarafından emniyeti suistimal, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, yağma ve nasi-izrar suçlannm işlenmesi de mümkün 
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bulunmaktadır. Zira bu suçların oluşması .için Türk Ceza Kanunu'nda işleyenin memur olması şartı 
aranmamış, bu suçların herkes tarafından işlenebileceği açıkça belirtilmiştir 

Ayrıca banka personeli tarafından düzenlenen evrak özel evrak sayıldığından ve banka 
personeli bundan böyle memur gibi cezalandınlamayacağından. personelimiz tarafından işlenen 
evrakta sahtecilik fiilleri " özel evrakta sahtecilik" olarak cezalandırılacaktır. 

Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesi memura görevini yaptığı sırada ve görevi ile ilgili 
olarak işlendiğini öğrendiği suçları ilgili makamlara bildirme yükümlülüğü getirmiş, bu 
yükümlülüğü yerine getirmemeyi suç saymış ve cezalandırmıştır. Bahse konu suçu Türk Ceza 
Kanunu'nun 279. maddesi anlamında memur olanlar ve özel kanunlarına göre memur sayılanlar 
işleyebilmektedir. Bankamız personeli Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi anlamında memur 
olmadığından ve 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle memur gibi de 
cezalandınlamayacağından. personelimizin görevlerini yaptıkları sırada ve görevleri ile ilgili olarak 
işlendiğini öğrendikleri suçları ilgili makamlara ihbar etmek yükümlülüğü ortadan kalkmış 
bulunmaktadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında; Türk Ceza Kanumfnun 211. maddesinde 
hükme bağlanan rüşvet suçunun. Ceza Kanunu'nun tatbikinde memur sayılanlar tarafından 
işlenebileceği açıkça belirtildiğinden, kanunen memur gibi cezalandırılması artık mümkün olmayan 
Bankamız personelinin bu suçu ve "zimmet" haricinde diğer memur suçlan olan görevi kötüye 
kullanma, görevi ihmal, irtikap gibi suçlan işlemesi mümkün değildir. Zira, memur suçlannda failin 
ceza hukukunda memur sayılan bir kimse olması suçun ön koşuludur. Diğer bir ifade ile bir kimseyi 
bu suçlardan cezalandırabilmek için failin ceza uygulamasında memur sayılan bir kimse olması 
gerekir. Ceza hukukunda memur sayılmayanlar bu suçlardan cezalandınlamazlar. (Asker 
olmayanlann askeri suçları isteyememeleri gibi.) 

Bankamız Müfettişlerine gönderilen 25.10.2001 tarih ve 339 sayılı İç Sirkülerde, "memur 
suçu" olmayan, diğer bir ifade ile herkes tarafından işlenebilen emniyeti suistimal, dolandıncılık, 
özel evrakta sahtecilik, hırsızlık, yağma gibi suçların Bankamız personeli tarafından da işlenmesi 
halinde kanuni açıdan suç oluşturacağı ifade edilmiştir. 

Kaldı ki, memur olmayan tarafından gerçekleştirilen fiil şayet başka bir suçu oluşturuyor 
veya disiplin suçu teşkil ediyor ise, personelin buna göre cezalandırabilmesi mümkün bulunmakta 
olup. Bankamız uygulaması da bu yönde cereyan etmekte, personelin fiilinin suç teşkil ettiğinin 
tespiti halinde yetkili C. Savcılıklanna suç ihbannda bulunulmaktadır. 

Nitekim, Bankamız personeli tarafından gerçekleştirilen fiilin kanuni açıdan suç teşkil 
ettiğinin tespit edilmesi halinde, Bankamız tarafından personelin kanuni açıdan savunması dahi 
alınmaksızın konu suç ihban zımnında yetkili C. Savcılıklanna intikal ettirilmekte, bundan sonraki 
aşamada personel hakkında yargı mercilerince gerekli karar tesis edilmektedir. Personelin fiilinin 
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kanuni açıdan suç teşkil etmesi halinde konunun yargı mercilerine intikal ettirilmesinin yanı sıraP 
fiilin ayrıca disiplin suçu oluşturması da söz konusu olmaktadır ki. bu durumda personele yargı 
kararı ile irtibatlı olmaksızın Bankamızca idari yönden fiiline uygun disiplin cezası da 
verilmektedir. Daha açık bir ifade ile kanuni açıdan yargı mercilerine suçun ihbarı üzerine, 
personele bu merciler tarafından yapılan yargılama neticesine göre bir ceza verilmesinden ayrı 
olarak personele Bankamız yetkili organlarınca disiplin cezası da verilmektedir. Personelin ceza 
davasında beraat etmesi halinde dahi. hakkında disiplin cezası verilmesine engel bir durum 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, personelin fiilinin kanuni veya disiplin suçu teşkil etmesi halinde, 
hem suç ihbarında bulunulmakta hem de disiplin cezası verilmektedir. Ayrıca işlenen fiilin kanuni 
açıdan suç teşkil etmemesi, sadece disiplin suçu oluşturması halinde ise disiplin cezası 
verilmektedir. Bu açıklamalarımız dikkate alındığında, fiili kanuni açıdan suç teşkil eden veya 
disiplin suçu oluşturan personelimizin cezalandırılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Sonuç itibariyle, bahse konu İç Sirkülerimiz; 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 
sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler nazara alınmak suretiyle tamamen hukuka ve mevzuata 
uygun surette tanzim edilmiş olup. İç Sirkülerde yer aldığı belirtilen "rüşvet, dolandırıcılık, evrakta 
sahtecilik, hırsızlık, yağma gibi fiillerin de suç olmadığı, usulsüzlük yapan. Bankayı dolandıran 
personelin artık cezalandırılmayacağı" ve "suç işlediği fark edilen personelin ihbar edilmemesi" 
şeklindeki ibareler gerçeği yansıtmamakta. Bankamız tüm bankacılık işlemlerinde olduğu gibi teftiş 
ve soruşturma faaliyetlerinde de hukuka uygun surette işlem tesis etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

©W-, 
Mehmet SEVİNDİK Bülent GÜNCELER 

Daire Başkanı Murahhas Üye 
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T . C . 
Z İ R A A T ' B A N K A S I A. *Şi-

SERMAYE:'2.500.000.000.000.000 TÜRK LİRASI 

SAYİ : 05.04.02 
KONU : Soru Önergesi „. , « / I ^ / M A I 

GENELs20590A Ankara , 2 7 / 1 2 / 2 0 0 1 
ÖZEL i 1228 

T . C . 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
K A M U İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü G Ü ' N E 

A N K A R A 

II.CJİ: I 1.12.2001 tarih ve 3958 sa.Mİı T.C. Devlet Bakanlığı yazısı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki Çelik tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üa şkanhy ı ' na verilen. Devlet Bakanı Sayın Kemal DERVlŞ 'e muhatap 7/5227-12489 sayılı Soru 
Önergesi incelenmiştir. 

Bankamızın 1997-2001 yılı Eylül aysonu itibariyle, yurtdışı muhabirleri nezdinde tuttuğu 

paralar ve bu paralardan elde edilen faizler ekteki tabloda sunulmuştur. Bankamız, adı geçen 

dönemde yurtdışından kredi kullanmamıştır. 

Her banka gibi aktif biçimde bankacılık faaliyetlerini sürdüren Bankamız. Türk Lirası 
pozisyonunun yanında döviz pozisyonunu da gerek yurtdışı şubelerini gerekse yurtdışı 
muhabirlerini kullanarak piyasa şartlarına uygun olarak en verimli koşullarda değerlendirmektedir. 

Döviz mevcutlar ımız uluslararası döviz piyasalarının gerektirdiği gibi yurtdışındaki 
muhabirlerimiz nezdindeki nosıro hesaplarımızda belirli bir vade ve faiz oranı üzerinden 
depolanarak tutulmaktadır. 

Yurtiçi bankalar arasında en yüksek miktardaki Döviz Tevdiat Hesabına sahip bankalardan 
biri o lmamız sebebiyle döviz pozisyonumuzun yüksek hacimli olması tabiidir. Ayrıca, mevcut 
döviz pozisyonumuzun büyük ölçüde yurtiçi ve yurtdışı mudilerden toplanan Döviz Tevdiat 
Hesaplarından oluşması nedeni ile sıcak para olarak değerlendirilmemesi gerekir. 

Bankamızın geçmişte taşıdığı yüklü miktardaki Hazine'den alacakları nedeniyle Türk Lirası 
pozisyonumuzun likiditesii o lumsuz etkilemiş ve dolayısıyla yurtiçi piyasada devamlı olarak alıcı 
konumda çal ışmamıza sebep olmuştur. Bu ihtiyacın fonlanabilmesi için piyasa koşullarında 
borçlanılmıştır. 

Merkez Bankasf nın tebliğleri ile belirlenmiş çeşitli rasyolara uygun olarak (kur riski, 

likidite riski, yabancı para net genel pozisyon/sermaye tabanı gibi) hareket eden bir banka olarak, 

döviz mevcutlarımız gerek plasman yapılarak gerekse Türk Lirası karşılığında satılarak en uygun 

şekilde kullanılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederiz. 

Ek: 1 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş. 

I v l e T ^ e t s E V İ N D u ^ Mehmet S E V İ N D İ ^ BüTenT G Ü N C E L E R 
Daire Başkanı Murahhas Üye 
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2001 EYLÜL SONU 

025 YURTDİŞİ BANKALAR- YABANCI PARA 2,357,953.179,000.000 
57102 YURTDİŞİ BANKALARDAN ALINAN FAİZ 33.115.077,000,000 

2000 SONU 

025 YURTDIŞI BANKALAR- YABANCI PARA 281,411,310,242,000 

57102 YURTDIŞI BANKALARDAN AL/NAN FAİZ 28.372.53(3.327,000 

1999 SONU 

025 YURTDIŞI BANKALAR- YABANCI PARA 386,445,009.711,000 

57102 YURTDİŞİ BANKALARDAN ALINAN FAİZ 13.005.661.113,000 

1398 SONU 

025 YURTDIŞI BANKALAR- YABANCI PARA 259,149,521,999.520 
57102 YURTDIŞI BANKALARDAN ALINAN FAİZ 14,499.486,519,927 
1997 SONU 

025 YURTDIŞI BANKALAR- YABANCI PARA 258,340.664.458,552 
57102 YURTDIŞI BANKALARDAN ALINAN FAİZ 10,019.838,469,721 

DOLAR KURU 
1.516.000 

669.000 

540,190 

314.035 

205,025 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi 

SAYI: B D D K D E G . / B G - - H W -2 A-ARALIK 2001 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 

tLGÎ: Devlet Bakanlığının (Sn. Kemal Derviş) 11.12.2001 tarih ve 
B.02.0.019/(16)3958 sayılı evrak akış talimat formu ve eki yaalı soru önergeleri. 

A) ilgide kayıtlı evrak akış talimat formu ekinde yer alan Ankara Milletvekili MJZeld 
Çelik'in 7/5226-12488 sayılı yazılı soru önergesindeki Kurumumuzu ilgilendiren sorulara 
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

2) 15.11.2000 tarihinde kabul edilen 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesine güre adı geçen bankalar 4603 sayılı Kanunda yer alan hükümler 
dışında 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel hükümlere tabidirler. Aynı Kanunun 5 inci 
maddesi ise "... 399 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname... bankalar hakkında uygulanmaz." hükmünü amirdir. 
Dolayısıyla, 18.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci 
maddesinde belirtilen suç ve cezalara ilişkin hükümler, özel - kamu ayıranı olmaksızın tüm 
bankaların personelini bağlamaktadır. 

B) İlgide kayıtlı evrak akış talimat formu eki Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in 
7/5227-12489 sayılı yazılı soru önergesinde ise özetle; Ziraat Bankası A.Ş.'nin ve Türkiye 
Halk Bankası A.Ş.'nin yurt dışında bulunan paralarının miktarı, nasıl kullanıldığı ve ne kadar 
gelir elde edildiği ile adı geçen bankaların 2001 yılı Eylül ayı itibariyle yurt dışından sağladığı 
krediler ve bunlar için ödediği faiz giderleri sorulmaktadır. 

Söz konusu bilgilerin kanunen yetkili olan mercilerden başkasına açıklanması 
Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin 8 numaralı fıkrası ile 22 nci maddesinin 7 numaralı 
fıkrası uyarınca mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

A.Teoman KERMAN 
Başkan Yardımcısı 
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HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI 
Sermaye :1.250.000.000.000.000.-TL 

BİRİM : GENEL MUHASEBE Tarih t 25 / 12 / 2001 
SAYI : h işaretimiz: BG/YOO 

KONU : Soru Önergesi 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

•MKABA 

İLGİ: 11.12.2001 tarih, 3958 «ayılı T.C. Devlet Bakanlığı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıflı'na 
verilen 7/5227-12489/29874 sayılı Soru önergesi İncelenmiştir. Sorulan sorular ve cevaplan sırası İte 
aşağıda belirtilmektedir: 

SORU 1- T. Halk Bankası'nın yurtdışında son beş yıldır yıllar itiban İle ne kadar parası vardır? 

CEVAP 1-
ABD DOLARİ 

TARİH 

1993 
1997 
1990 
1999 
2000 

YURTDIŞI DEPO 

418.042.860,86 
300.226.455.89 
248.939.780.63 
298.729.887,50 
218.850.418.74 

CARI HESAP 
BAKİYELERİ 

82.198.545.13 
125.813.608,92 
125.641.743,71 
171.680.875.18 
148.788,390,62 

T O P U M 

500.239.413.89 
426.040.262,91 
374.581.524.34 
468.410.762.68 
367.638.809.30 

SORU 2- T. Halk Bankası'nın 2001 yılı Eylül itiban ila yurtdışında bulunan paralarından na kader 
faiz elde etmiştir? 

CEVAP 2- T. Halk Bankası'nın 2001 Eylül itiban ile bankalardan almış olduğu yabancı para faiz 
miktannın TL Karşılığı 15.9 Trilyon TL'dir. 

SORU 3- T. Halk Bankası yurtdışında aynı donemler itiban ite no kadar kredi kullanmış ve ne 
kadar faiz ödemiştir? 

CEVAP 3- Son 5 yıl İtibarı ile kullanılan kredi ve ödenen toplam faiz tutan aşağıdadır. 

İşlem Törü 

Securitisatlon i 

Socurltlsation II 

EURO Bond 
ihracı 1 
EURO Bond 
İhracı II 

Anlaşma 
Tarihi 

04.07.1999 

_ . 
21.07.2000 
21.02.1997 

04.04.2000 

D.Cinsi 

EUR 

EUR 

DEM 

EUR 

Meblağ 

191.277.735 

100.OOO.00Q 

230.000.000 

150.000.000 

(Ydlık) 
Faiz 
Oranı 
Euribor+ 
%4.5 
Euribor+ 
%3.90 
%8 

%e.50 

Vade 

5 yıl 

5 yıl 

S yıl • 

3 yıl 

Toplam Faiz 
Geri ödeme 

46205.535 
0. ve II. DHim) 

80.000.000 

12.750.000 
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SORU 4-2001 yılı Eylül ayı itibarı ite T. Halk Bankası yurtdışından ne kadar kredi kullanmış ve no 
kadar faiz ödemiştir? 

CEVAP 4- 2001 yılı içinde Cevap 3te belirtilen kullanılan kredi tutarına ek bir kuttanım 
gerçekleşmemiştir. Eylül 2001 sonunda ise yurtdışı bankalara ödenen 9 aylık faiz toplamı TL karşılığı 
olarak 23.1 Trilyon TL'dir. 

SORU 5- T Halk Bankası hangi gerekçe ile yurtdışında para tutma gereğini hissetmektedir? 

CEVAP 5. Bankamız risk yönetimi prensipleri doğrultusunda özellikle kriz ortamında DTH hesaplarında 
meydana gelebilen ani çekişlere karşın, yurtiçi bankalârarası yabancı para piyasalarında oluşabilecek 
likidite sıkışıklığı ihtimalini de göz önünde bulundurmak sureti ile Bankamız belli nispette döviz 
likiditesini yurtdışında kredibilitesi yüksek bankalarda kısa vadeli olarak değerlendirmektedir. 

Ayrıca, Bankamız yurtiçinde T.C Merkez Bankası döviz piyasaları üzerinden yurtiçi bonkrJsn ve 
doğrudan Eximbank'ı fonlamaktadır, 

SORU 6< İçeride sıkıntıda olan bankanın yurtdışında para tutmasının, dış piyasalardaki "Kibar"! 
ile ilgisi var mıdır? 

CEVAP 8- Beşinci sorunun cevabında yer alan risk yönetimi prensibi çerçevesinde likidite 
sıkışıklığından korunmak amacıyla yurtdışı bankalarda para tutulmaktadır. 

SORU 7- ihtiyaçlarını karşılamak için büyük faizlerle para temin etmek durumundaki bu bankanın 
elindeki sıcak parayı dışanda tutmasının ülke menfaatlerine uygun olduğunu düçünüyor 
musunuz? 

CEVAP 7- Yukarıdaki 5 ve 6. sorulara verilen cevaplarda da anlatıldığı Özere dengeli aktif/pasif yönetimi 
gereğince ve likidite riskinden kaçınmak amacıyla muhabir hesaplanmızda pare tutulmaktadır. Söz 
konusu miktarlar sıcak para olmayıp, tamamı ile likitide emaçlı olarak yurtdışında değerlendirilmektedir. 

H . 12.2001 itibari ile ise Bankamız yabancı para bilanço büyüklüğü 4.4 Milyar ABD Dolan tutarında 
olup, yabancı para aktif getirişi yıllık bazda %5,82'ye yükselmiş iken, pasif maliyeti yıllık bazda 
%3.$4tür. 

Sektörde önemli bir payı olan Bankamızın İhtiyattı aktif/pasif yönetimi yapmasının, geçmiş tecrübeler do 
göz önüne alındığında Bankacılık sektörü ve ülkemiz menfaatleri açısından uygun olduğu 
düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılanmızla, 
T. HALK BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ahmet KARACAHİSARU Bülent GÜNCELER 
Genel Müdür Yrd. Yönelim Kurulu 

Murahh£3Üy©sİ 
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2.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye'nin, AB üyeliği ve Kıbrıs sorununa ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/5282) - " " 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.06.12.2001 

Son günlerde, yazılı ve görsel basında, Türkiye'nin A B ' y e girebilmesi, 
Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması şartına bağlandığı, ayrıca TÜSİAD 
Başkanının, Kıbrıs için, AB üyeliğinden vazgeçilemeyeceği şeklindeki 
açıklamaları da Kıbrıs konusunda bir takım endişelerin doğmasına neden 
olmuştur. 

Sorularım şunlardır: 

1-AB üyeliği için, Kıbrıs sorununun çözümü şartı, ne anlama 
gelmektedir? Burada kasdedilen çözüm, Kıbrıs'ın Rumlara bırakılması talebi 
midir? 

2-AB'ye üyelik kriterleri içerisinde, Kıbrıs'ın çözüm şartı diye bir madde 
var mıdır? Yoksa, böyle bir teklif niçin öne sürülmektedir? Kıbrıs sorunu 
çözülmüş olsa, Türkiye'nin AB'ye üyeliği hemen gerçekleştirilecek midir? 
Yoksa, daha çözülmesini isteyecekleri birtakım talepleri olacak mıdır? 

3-TÜSİAD Başkanının konuya ilişkin açıklamalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? AB üyeliği için Kıbrıs'tan taviz verilmesi söz konusu 
mudur? 

4-Londra ve Zürih anlaşmalarıyla, Türkiye'ye ne gibi hak ve yetki 
verilmiştir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2002/SPGY/l 3641 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

14.01.2002 
SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

lLC;İ: 26 Aralık 2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12569 sayılı yazıları 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/5282 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı 

ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arzederim. 

İ smai l CEM 
Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Son günlerde yazılı ve görsel basında Türkiye'nin AB'ne girebilmesinin, Kıbrıs 
sorununun çözüme kavuşturulması şartına bağlandığı (görülmektedir), ayrıca TÜSİAD 
Başkanfnm, Kıbrıs için AB üyeliğinden vazgeçilemeyeceği şeklindeki açıklamaları da Kıbrıs 
konusunda birtakım endişelerin doğmasına neden olmuştur. 

SORU 1 : AB üyeliği için, Kıbrıs sorununun çözümü şartı, ne anlama gelmektedir? Burada 
kastedilen çözüm, Kıbrıs'ın Rumlara bırakılması talebi midir? 

YANIT: Türkiye, kendi AB üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında herhangi bir bağlantı 
görmemekte, böyle bir bağlantı kurulmasını kesinlikle kabul etmemekte ve AB'yle ilişkilerini 
Ortaklık Anlaşmalarının oluşturduğu temel üzerinde yürütmektedir. Kıbrıs konusunun hukuken 
bu sürecin içinde yeri bulunmamaktadır. 

Esasında "AB üyeliği için Kıbrıs sorununun çözümü şartı", GKRY'nin AB üyeliği için 
geçerli olması gereken bir ifadedir. Ada'da iki ayrı eşit, egemen halk ve devlet bulunmaktadır. 
AB üyeliği bu iki halkın ortak rızasını gerektirmektedir. Kıbrıs Adası'nın AB üyeliği, ancak 
karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün esasları dahilinde gündeme gelebilir. Ayrıca, 1959-1960 
Antlaşmalarında Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir uluslararası 
kuruluşa Kıbrıs'ın üye olmasının mümkün olmadığı açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla 
GKRY'nin tek yanlı AB üyeliği müracaatı hukuken geçersizdir. 

SORU 2: AB'ne üyelik kriterleri içerisinde, Kıbrıs'ın çözüm şartı diye bir madde var mıdır? 
Yoksa, böyle bir teklif niçin öne sürülmektedir? Kıbrıs sorunu çözülmüş olsa, Türkiye'nin 
AB'ne üyeliği hemen gerçekleştirilecek midir? Yoksa, daha çözülmesini isteyecekleri birtakım 
talepleri olacak mıdır? 

YANİT: AB'ne üyelik Türkiye'nin milli bir hedefidir ve bu doğrultuda Kopenhag kriterlerinin 
gereğini yerine getirme çalışmaları sürdürülmektedir. Kıbrıs sorunu ise, Türkiye'yi gerek 
Akdeniz'deki güvenlik politikaları, gerekse Ada'da yaşayan soydaşları açısından son derece 
yakından ilgilendiren milli bir davadır. Türkiye, AB üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında herhangi 
bir bağlantı kurulmasını kabul etmemekte, ayrı parametrelere sahip bu iki konunun birbirinden 
bağımsız olarak ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. 

Türkiye'nin AB üyeliği, Kıbrıs'ta varılacak bir çözüme bağlı değildir. Bu itibarla, Kıbrıs 
sorununun çözümü, Türkiye'nin AB üyeliğinin hemen gerçekleşeceğini garanti etmez. Ancak 
Türkiye'nin AB'ne üye olması Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştırabilir. 

SORU 3: TÜSİAD Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? AB 
üyeliği için Kıbrıs'tan taviz verilmesi söz konusu mudur? 

YANIT: Her vesileyle belirtildiği üzere, Türkiye için AB üyeliği ve Kıbrıs meselesinin adil biı 
çözüme ulaştırılması birbirinden bağımsız iki ayrı dış politika önceliğidir. Türkiye bu iki koni 
arasında bağlantı kurulmasını kesinlikle kabul etmemektedir. Rum tarafının niyeti ise, Kıbrıs 
sorununu AB'ne ithal ederek bir yandan AB'ni Kıbrıs sorununun tarafı haline getirmeye 
çalışmak, diğer yandan AB yoluyla Yunanistan'la Enosis'i dolaylı olarak gerçekleştirmektir. 
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Kıbrıs sorunu milli bir davadır. Türkiye her zaman, her koşulda Kıbrıs Türkü'nü 
desteklemiştir. Türkiye'nin AB üyeliği için Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına destek vermekten 
vazgeçmesi sözkonusu olamaz. Türkiye'nin hedefi adil bir çözüme kavuşmuş, haklarını garanti 
altına almış, güven içinde yaşayan Kıbrıs Türkleriyle beraber AB'ne girmektir. 

SORU 4: Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla, Türkiye'ye ne gibi hak ve yetki verilmiştir? 

YANIT: 1960 öncesinde Rumların "enosis" talepleri ile Türklerin "taksim" tezi arasında bir orta 
yol olarak Kıbrıs'ın bağımsızlığı fikri ortaya çıkmıştır. 11 Şubat 1959'da Zürih Anlaşması ve 19 
Şubat 1959'da da Londra Anlaşmasıyla Ada'nın eşit statüde iki sahibinin ortaklığına dayalı 
olarak kurulacak yeni bir devletin temel ilkeleri üzerinde mutabakata varılmıştır. 

1960 yılında imzalanan Garanti ve İttifak Antlaşmaları. Zürih ve Londra 
Anlaşmaları'yla varılan uzlaşmayı uygulamaya geçiren, iç ve dış dengelere dayalı olarak 
kurulan yeni düzeni garanti altına alan antlaşmalardır. 1959-1960 Antlaşmaları, kendi içinde 
bütünlük arzeden bir ilişkiler manzumesi (state of affairs) yaratmıştır. Anavatan ve garantör 
ülke olarak Türkiye'nin de bu Antlaşmalardan kaynaklanan hak, çıkar ve sorumlulukları vardır. 
Bu mey anda aşağıdaki hususlar zikredilebilir: 

- Zürih Anlaşması'nın 8. maddesi, Kıbrıs'ın ancak Türkiye ve Yunanistan'ın her 
ikisinin de üye oldukları uluslararası kuruluş ve ittifaklara üye olabileceğini açık bir 
biçimde ortaya koymuştur. Sözkonusu madde şu şekildedir: "Cumhurbaşkanı ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, münferiden ve müştereken, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 
Türkiye ve Yunanistan'ın her ikisinin taraf olduğu uluslararası örgüt ve ittifaklar 
dışında kalan dış politika, savunma ve güvenlik konularında alınacak karar veya 
kabul edilecek yasaları nihai veto etme yetkisine sahiptir." 

Garanti Antlaşmasının 1. ve 2. maddeleri ise "taksim" ve "enosis"i yasaklamış ve bu 
konuda Garantör ülkelere de görev vermiştir. 1. madde şu şekildedir: "... Kıbrıs 
Cumhuriyeti, ayrıca, tümüyle veya bir bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir 
şekilde siyasi veya ekonomik bir bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla, Ada 'nın gerek birleşmesini, gerekse taksimini 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici 
nitelikteki tüm hareketleri yasaklar. " 

Garanti Antlaşması'nın 2. maddesi ise şöyledir; "... Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini, gerekse 
Ada 'nın taksimini doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım 
ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında 
önlemeyi üstlenirler." 

öte yandan, yine Zürih Anlaşmasının 23. maddesinde Kıbrıs'ın her türlü konuda 
garantör ülkelere "en ziyade müsaadeye mazhar ülke" ilkesini uygulayacağı 
belirtilmektedir. Sözkonusu madde şu şekildedir; "Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere. 
Yunanistan ve Türkiye 'ye, üçüncü taraflarla yapacağı her türlü anlaşmalar için en 
ziyade müsaadeye mazhar ülke kuralını uygulayacaktır. " 

Gerek bu husus gerekse Kıbrıs'ın Türkiye ve Yunanistan'ın her ikisinin birden üye 
olmadığı uluslararası entegrasyon ve siyasi birliklere katılamayacağı yönündeki 
mutabakat 12 Şubat 1959 tarihli Londra Konferansı'nın tutanaklarında da yer 
almaktadır. 

Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla varılan uzlaşmayı uygulamaya geçiren ve halen 
yürürlükte bulunan 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmalarına ve bu Anlaşmaların getirdiği hak ve 
yükümlülüklere sadece üç garantör ülke değil, bunların dışındaki üçüncü taraflar da saygı 
göstermek durumundadır. Zira, 1960 Antlaşmaları, devletler hukuku bakımından üçüncü 
tarafların riayet etmesi gereken "objektif bir statü" yaratmıştır. Bu çerçevede, GKRY'nin tek 
yanlı başvurusu sonucu AB üyeliği hukuken geçersizdir. Böyle bir durumun, Ada'ya ilişkin iç 
ve dış dengeleri bozacağı, Ada'nın bölünmüşlüğünü kalıcılaştıracağı ve Doğu Akdeniz'de barış 
ve huzura olumsuz etkileri olacağı aşikardır. 
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3.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz*un, 2002 yılında Kayseri 'ye yapılacak yatınmlara ve 

ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5320) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı sayın Hasan GEMİCİ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ederim. 12.12.2001 

Safin KAPUSUZ 
Kayseri Milletvekili 

Bakanlığınızca 2002 yılında Kayseri'de yapılacak olan yeni ve devam eden yatırımlar 

nelerdir? Ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? 

T. C. 
B A Ş B A K A N L I K 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI :B.O2.1.SÇE.0.65.00.01/YT-7/ 0 5 i ANKARA 
KONU: Kayseri ilindeki Yatırımlar Hk. 2-*1) • Ok • /Loo 2— 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 26.12.2001 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.00.02-7/5320-12617/30149 sayılı 
yazısı. 

Kayseri Milletvekili Salih KAPUSUZ' un Bakanlığıma tevcih ettiği ve yazılı olarak 
cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 2002 Yılı 
Yatırım Programında Kayseri İlinde Yatırım Projesi yer almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Hasan GEMİCİ 
Devlet Bakanı 
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4.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Afganistan'a asker gönderilip gönderilmeyeceğine 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı ( 7 / 5 4 1 1 ) ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı Sayın, Sabahattin 
ÇAKMAKOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 13.12.2001 

-ZekrüNAL 
Karaman Milletvekili 

Basında Afganistan'a Türk askeri gitti, gitmedi veya 4000 asker gitti 
şeklinde öteden beri spekülasyonlar yapılmaktadır. 

Sorum Şudur: 

Haberin doğrusu nedir? Askerimiz, Afganistan'a gitti mi, gitmedi mi? 
Gitmiş ise kaç kişilik bir birlik gitti, gitmemiş ise, gidecek midir? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2002/7001-CS ^IUCO(Zq') $2 OCAK 2002 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğınin 4 Ocak 2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5411-
12718/30339 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL tarafından verilen "Afganistan'a asker gönderilip 
gönderilmediğine ilişkin" 7/5411-12718 sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'te 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

( / / 
Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL TARAFINDAN VERİLEN 
7/5411-12718 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından 9 Ocak 2002 tarihinde yapılan 
basın açıklamasında konu ile ilgili hususlara yer verilmiştir. 

Özetle tekrarlamak gerekirse; 
1. Sürekli özgürlük Harekatı kapsamında, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla oluşturulan 
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK)'ne Türkiye'nin yapacağı katkı, yapılan 
görüşmeler sonucu belirlenmiş ve hükümet tarafından onaylanmıştır. 

2. Buna göre halen İngiltere'nin koordinasyonunda oluşturulan güce Türkiye başlangıçta 
bir Bölük kuvvetle katılacak olup, idarî destek unsurları ile birlikte toplam mevcudu 261 
olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak birliğin büyüklüğü tabur seviyesine çıkarılabilecektir. 

3. Birliğin intikal ve yerleşmesi ile ilgili, yerinde keşif ve koordinasyon yapmak üzere on iki 
kişilik bir ön heyet 22 Ocak 2002 tarihinde Afganistan'a gitmiştir. 

4. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasını müteakip kesin intikal zamanı, basın yayın 
organları aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 
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5.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Türkiye ve Arjantin'in ekonomik göstergelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5444) *-" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların aracılığınızla Başbakan Mustafa Bülent 
Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir nedir? Arjantin'de nedir? 
2. Türkiye'nin dış ticaret açığı ile, Arjantin'in dış ticaret açığı nedir? 
3. Arjantin'in gayri safı milli hasılası ve Türkiye'nin gayri safı milli hasılası 

nedir? 
4. Arjantin'in ihracatı ithalatı karşılama oranı ile Türkiye'nin oranı nedir? 
5. Bu veriler ışığı altında; 

a. 500 bin kişinin kredi borcundan dolayı icraya verildiği, milyonların 
sırada olduğu, esnafın, çiftçinin kredi borcunu ödeyemediği için 
hapishane sırası kolladığı, 

b. Bir milyon evin borçlarını ödeyemediği için elektrik sayaçlarının 
söküldüğü, 

c. Milyonlarca insanın telefonlarının borçtan kesildiği, 
d. Bağ-Kur borçlarından dolayı insanlara ilaç verilmediği, 
e. Sadece yüz lira gibi bir fark yüzünden insanların belediye ekmek 

kuyruklarında saatler geçirdiği bir ülkede hangi tedbirler alınmıştır ki 
sosyal patlama olmayacaktır ve "Türkiye Arjantin değil, sosyal patlama 
olmaz"şeklindeki açıklamaların dayanağı nedir? 

6. Türkiye'nin Arjantin olmaması için sadece IMF'nin insafına mı 
güvenmekti siniz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı:B.02.1.HM.O.EKA-08.02.20/ 2 9 f l m ? * H / C 7 0 0 
Konu: Soru önergesi Hk. " ü , ' ü ^ U 6 7 2 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL 
SEKRETERLİĞİNE 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 10.01.2002 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5444-12776/30507 sayılı yazısı. 

Ilgi'de kayıtlı yazınızda, Ankara Milletvekili M. Zekil Çelik'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve Bakanlığımız tarafından cevaplanması 
istenilen 7/5444-12776 sayılı soru önergesine ilişkin cevabımızın surşti ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. nr.Ketnal 

f 
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SORULAR: 

1. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir nedir? Arjantindo nedir? 
2. Türkiye'nin dış ticaret açığı ile, Arjantin'in dış ticaret açığı nedir? 
3. Arjantin'in gayri safi milli hasılası ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 

nedir? 
4. Arjantin'in ihracatı ithalatı karşılama oranı ile Türkiye'nin oranı nedir? 
5. Bu veriler ışığı altında; 
a. 500 bin kişinin kredi borcundan dolayı icraya verildiği, milyonların sırada 

olduğu, esnafın, çiftçinin kredi borcunu ödeyemediği için hapishane 
sırası kolladığı, 

b. Bir milyon evin borçları ödeyemediği için elektrik sayaçlarının söküldüğü, 
c. Milyonlarca insanın telefondan borçlarının kesildiği, 
d. Bağ-Kur borçlarından dolayı insanlara ilaç verilmediği, 
e. Sadece yüz lira gibi bir fark yüzünden insanların belediye ekmek 

kuyruklarında saatler geçirdiği bir ülkede hangi tedbirler alınmıştır ki 
sosyal patlama olmayacaktır ve "Türkiye Arjantin değil, sosyal patlama 
olmaz" şeklinde açıklamaların dayanağı nedir? 

6. Türkiye'nin Arjantin olmaması için sadece IMF'nin insafına mı 
güvenmektesiniz? 

CEVAPLAR 

Latin Amerika'nın önemli ve büyük ekonomilerinden biri olan Arjantin'de 
2000 yılı itibariyle kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 7,792 ABD Doları olup, 
Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir aynı dönem itibariyle 3,095 ABD Doları 
olmuştur. 

Türkiye'nin 2000 yılı itibariyle dış ticaret dengesi 26,7 milyar ABD Doları 
açık vermiştir. 2001 yılı ilk on ayında ise dış ticaret açığımız 4,2 milyar ABD Doları 
düzeyine düşmüştür. Arjantinde ise 2000 yılı itibariyle dış ticaret dengesi 1,1 milyar 
ABD Doları fazla vermiştir. 2001 yılı ilk on ayında ise Arjantin 4,6 milyar ABD 
Doları dış ticaret fazlası vermiştir. 

2000 yılı itibariyle Arjantinin gayri safi milli hasılası 285 milyar ABD Dofafı 
düzeyinde seyretmiştir. Aynı dönem itibariyle Türkiye'nin gayrfsafrmilli hasılası ise 
201,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

2000 yılı itibariyle Arjantin'in ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 104 
iken bu oran aynı dönem itibariyle Türkiye için yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. 
2001 yılının ilk on aylık döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı Arjantin'de 
ve Türkiye'de sırasıyla yüzde 125 ve yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan programın yegane amacı ekonomide 
sürdürülebilir bir büyüme sağlanması, yatırımlar ve istihdamın artırılmasıdır. 
Ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin sosyal kesimler üzerindeki 
etkileri farklı boyutta olmaktadır. Alınan önlemler neticesinde hükümetimiz 
doğabilecek sıkıntıların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. 
Bu açıdan yürütülmekte olan programın temel unsurlarından birisi tüm 
vatandaşların sosyal refahını korumaktır. 

Bu amaca yönelik olarak başlatılan çalışmalar sosyal refahın arttırılması 
yönünde önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sektörel bazda incelemek gerekir ise 
2001 yılında çiftçimize doğrudan gelir desteği uygulaması başlatılmış olup, gerekli 
ödenekler bütçeye konmuştur. Dar gelirli çifçilerin bu sistem ile desteklenmesi 
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temel hedeflerden biri olmuştur. Ayrıca alternatif ürün projesi ile arz fazlası dlan 
ürünlerin üretilmesi yerine arz açığı olan ürünlerin yetiştirimesi yoluna gidilmiştir. 

Kamu kesiminde memur olarak çalışan personelin maaşlarının enflasyon 
karşısında erimesine izin verilmemiş ve bu amaçla enflasyon artış oranında gerekli 
ayarlamalar yapılarak memurlarımızın satın alma gücü korunmuştur. 

Uygulanmakta olan programımızın önemli ayaklarından biri olan sıkı maliye 
politikası uygulaması toplumun zayıf kesimlerini korumaya yönelik olarak sosyal 
alandaki reel harcamaların arttırılacağını taahhüt etmektedir. Bu amaçla 2002 
yılında eğitim, sağlık ve sosyal korumayı içeren harcama kalemlerinin GSMH'daki 
(Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payının yüzde 14,5'l aşması beklenmektedir) payı 
arttırılmıştır. 

Ekonomik aktivitelerin canlanmasını sağlamak amacıyla hükümetimiz 
gerekli tedbirleri almakta ve almaya devam etmektedir. Mali sistemin yeniden 
yapılandırılması için alınan önlemler neticesinde ekonomi hem krizler karşısındaki 
kırılgan yapısını kaybedecek hem de reel sektöre sağlanacak kredi imkanları ile 
yeni istihdam alanları yaratılacaktır. 

Türkiye ve Arjantin arasında hem sosyal hem de ekonomik anlamda 
oldukça farklılıklar olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Bu nedenledir ki 
Arjantin'de yaşanan olaylardan yola çıkarak benzeri etkilerin Türkiye'de de 
olacağını söylemek doğru bir yaklaşım sayılamaz. Unutulmamalıdır ki içinden 
geçmekte olduğunuz süreç hem ekonomi yönetimi olarak hem de vatandaşlar 
olarak ciddi bir sınav niteliğindedir. Fakat temel makroekonomik göstergelere 
bakıldığında tüm kesimlerin ortak özverisi ve fedakarlığı ile bu sınavın önemli bir 
bölümünün başarı ile tamamlanmış olduğu görülmektedir. Bu açıdan Türkiye'de 
sosyal bir patlama yaşanacağı konusundaki yorumlar hem doğru değildir hem de 
bütünlüğü ve eşgüdümü baltalamaya yönelik söylemlerdir. 

6.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki bazı spor tesislerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/5477) —— 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Fikret ÜNLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Adıyaman Milletvekili' 

1- 2002 yılı içerisinde Adıyaman Atatürk Stadının çimlendirilmesini 
düşünüyor musunuz? 

2- 2002 yılında Adıyaman Yüzme Havuzunun bitirilmesini düşünüyor 
musunuz? 

3- Son 3 yılda Adıyaman'da kaç semt sahası açıldı? 2002 yılında kaç tane 
açmayı düşünüyorsunuz? 

4- Adıyaman Altınşehir Stadının standardının yükseltilmesi için 
Bakanlığınızın bir çalışması var mı? Varsa hangi safhadadır? 

5- Adıyaman Gölbaşı Kapalı Spor Salonunun ihata duvarının bu yıl 
yapılması söz konusu mu? 

6- 2002 yılında Besni ve Gölbaşı Statlarının çimlendirilmesini düşünüyor 
musunuz? 

7- Kâhta İlçemize yeni bir stat yapılması için Bakanlığınızın her hangi bir 
çalışması var mı? Varsa hangi safhada? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.0.16/ÛÛİO 30/01/2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:a) 16.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5179-
12400/12826 sayılı yazınız. 

b)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2002 tarih ve 
B.02.1 .GSM.0.65.00.00/000141 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Adıyaman Milletvekili Mahmut GOKSU'ya 
ait 7/5477-12836 esas sayılı yazılı soru önergesi, Bakanlığıma bağlı Gençlik ve 
Spor Genel Mtidürlüğü'nce incelenmiş olup, hazırlanan ilgi (b) yanıt yazısı ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fikret UNLU 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genol Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1 .GSM.0.65.00.00/ 2 f* ü i. 1 2 - - w u 'ı 4 ı 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Fikret ÜNLÜ) 

İLGİ: 18.01.2002 tarih ve B.02.0.016/0070 Sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesine esas teşkil edecek 
cevabımız aşağıda yer almaktadır. 

SORU : 1.2.3.4.5.6.7.) 2002 yılı içerisinde Adıyaman Atatürk Stadının çimlendirilmesini 
düşünüyor musunuz? 

2002 yılında Adıyaman Yüzme Havuzunun bitirilmesini düşünüyor musunuz? 

Son 3 yılda Adıyaman'da kaç semt sahası açıldı? 2002 yılında kaç tane açmayı 
düşünüyorsunuz ? 

Adıyaman Altınşehir Stadının standardının yükseltilmesi için Bakanlığınızın bir 
çalışması var mı? varsa hangi safhadadır? 

Adıyaman Gölbaşı Kapalı Spor Salonunun ihata duvarının bu yıl yapılması söz 
konusu mu? 

2002 yılında Besni ve Gölbaşı Statlarının çimlendirilmesini düşünüyor musunuz ? 
Kahta ilçemize yeni bir stat yapılması için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması 

var mı ? Varsa hangi safhada ? 

CEVAP : 1.2.3.4.5.6.7 ) Adıyaman Merkez Atatürk Stadyumu oyun alanı çim yüzeyli 
olarak hizmet vermektedir.Oyun alanında meydana gelebilecek bakım-onarım ihtiyaçları 
ve Adıyaman Kapalı Yüzme Havuzu onarımı ve Gölbaşı Kapalı Spor Salonu çevre ihata 
duvarının yapımı 2002 yılı içerisinde gerekli ödeneğin temin edilmesi halinde ve bütçe 
imkanları doğrultusunda en kısa sürede gerçekleştirilecektir. 

Adıyaman il'inde 1999 yılı sonu itibariyle toplam 15 adet olan semt spor saha 
sayısı; 2000 yılında yapılan 2 adet, 2001 yılında 3 adet semt spor sahası yapımı ile 20 
adede çıkartılmıştır. 2002 yılı yatırım programımızda temin ve tahsis edilebilecek 
ödenekler dahilinde bu sayının daha da arttırılması hedeflenmektedir. 

Adıyaman Altınşehir Stadının standardının yükseltilmesi için 2001 yılı içerisinde 
25 Milyar TL.ödenek gönderilmiştir. 

Adıyaman Besni ve Gölbaşı statlarının çimlendirilmesi ile Kahta ilçesine yeni bir 
stat yapılabilmesi çalışmaları 2002 yılı yatırım programında yer almadığından, adı 
geçen tesislerin durumu ileriki yıllar yatırım programımızda değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sinan KOKSAL 
Genel Müdür V. 
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7.- Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevlendlrîldİğr 
iddia edilen mülkiye müfettişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelcn'in cevabı 
(7/5484) ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınız delaleti ile İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım YÜCELEN 
tarafından aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasının gereğini 
arzederim. 

Sadık YAKUT 
Kayseri Milletvekili 

S. 1.Mülkiye Müfettişi Mahmut Kuş'un İstanbul Büyükşehir Genel Sekreteri 
Yardımcısı olarak 2001 yılı aralık sonuna kadar geçici görevlendirdiğiniz doğru 
mudur? 
S.2.Mülkiye müfettişlerinin denetim sahası içinde olan belediye de 
görevlendirilmesi hukuki midir? 
S.3.Müfettiş Mahmut Kuş'un görevlendirilmesinde olur alınırken "....temaüllere 
aykırı olarak ibaresi niçin yazılmıştır. Bu görevlendirmede niye ısrar edilmiştir? 
SABasında çıkan bunca haberler sonucu Müfettiş Mahmut Kuş hakkında bir 
soruşturma açtınız mı? Basma açıklama yapan Mahmut Kuş sizden yazılı izin 
almış mıdır? Almadıysa ne yaptınız? 
S.5.Mahmut Kuş'un görev süresini" teamüllere aykırı olarak da olsa uzatmayı 
düşünüyor musunuz? Mahmut Kuş Mülkiye Müfettişi olduğuna göre İstanbul 
Büyükşehir Belediyesini denetlemek için görevlendirilebilir mi? 
S&Mahmut Kuş basma verdiği bilgileri hangi amaç ve yetkiye dayanarak 
yapmaktadır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGM0710001-A/65*43 3°' 01/2002 
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Kayseri Milletvekili Sadık YAKUT'un, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine (7/ 5484) ait cevap aşağıya çıkartılmıştır. 

Arz ederim. 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
Bakan 

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut KUŞ istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
Bakanlığımıza sunduğu 08.09.1999 tarih ve 5396,25.07.2001 tarih ve 3078, ve 05.09.2001 
tarihli 413 sayılı görevlendirme taleplerine istinaden alt yapı çalışmalarını hazırlamak ve 
yürütmek üzere anılan Belediye Başkanlığı Genel sekreter Yardımcılığı kadrosunda 
vekaleten görevlendirilmiştir. 

Adı geçenin Belediyedeki görevine başladıktan sonra, hakkında gönderilen imzasız, 
adressiz ve tarihsiz dilekçede yer alan iddialar üzerine, 16.10.2000 tarihli Makam onayı ile 
görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi tarafından 01.12.2000 tarih 4/77 sayılı inceleme raporu 
düzenlenmiş ve düzenlenen bu rapor sonucunda, suç teşkil edecek belge, bilgi ve kişi 
ifadelerine rastlanılmadığından, ayrıca işlem yapmaya gerek bulunmadığı kanat ve 
sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 

31.12.2001 tarihine kadar vekaleten görevlendirilen adı geçen dönerek asli görevine 
başlamış olup, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığında yürütülmekte olan işlerin yoğun 
olması nedeniyle anılan belediyede tekrar görevlendirilmesi düşünülmemektedir. 
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8.- Yozgat Milletvekili îlyas Aslan'ın, bir futbol karşılaşmasmdaki hakem hataları iddialarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/5500) •"'*" 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Spordan sorumlu Devlet Bakam Sayın Fikret ÜNLÜ 
tarafından Yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arzederim.27.12.2001 

23.12.2001 tarihinde Yimpaj Yozgatspor-Galatasaray Futbol ..takımları arasında 
oynanan karşılaşmada yapılan yanlış yönetim ve verilen haksız ve yersiz kararlar 
malumunuzdur. Yozgat ve Yozgatlı kamuoyunu daha da önemlisi tüm sporseverleri derinden 
yaralayan bu durum karşısında sessiz kalınmaması, Türk sporunu hak ettiği yere oturtmak 
açısından çok önemlidir. İlk yansı 1-1 sona eren karşılaşmada Yimpaş Yozgatsporun golleri 
ikinci yan 47. ve 52. dakikalarda atılmış 80. dakikaya kadar da. üstün bir., performans 
sergilemiştir. Milli Futbolcu Sergen YALÇIN'ın spor yazarlannın tabiri ile "Uçan,Tekme'-1 

sine maruz kalan Yimpaş Yozgatsporlu Hüseyin'in acı çektiği ve tedavisinin bile henüz 
bitmediği, takım arkadaşlarının aklının Hüseyin'de olduğu ve Hüseyin'inde saha dışında 
bulunduğu an olan 81. dakikada Sergen YALÇIN tarafindan 1 gol atılmış, 85. dakikada topa 
yapılan hareket nedeniyle ıslak zeminde kayan futbolcuya haksız ve yersiz penaltı karan 
verilerek 3. golün atılması sağlanmıştır. 

1- Benzeri maçlara FİFA kokartlı hakem görevlendirilirken liderin maçına niçin hakem 
Sayın Selçuk DERELİ görevlendirilmiştir.? 

2- Hakem Sayın Selçuk DERELİ' üye ceza verilmesi hususunda yetkili kurumlar 
nezdinde girişimlerde bulunmayı ve takipçisi olmayı düşünüyor musunuz? 

3- Galatasayarlı Futbolcu Sayın Sergen YALÇIN'a futbola ve futbolcuya yakışmayan 
hareketlerinden dolayı ceza verilmesi hususunda yetkili kurumlar nezdinde 
girişimlerde bulunmayı ve takipçisi olmayı düşünüyor musunuz? 

4- Yimpaş Yozgatspor 2 yıldır süper ligde olmasına rağmen halen Yozgat şehir 
stadyumu ışıklandırma tesisleri yapılmamıştır. Lider Galatasaray'ın maçı dahil 
birçok gece oynanması gereken maç gündüz oynanmıştır.Bu ışıklandırma çilesini 
ne zaman sona erdirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI: B.02.0.0.16^tö 3D/01/2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 16.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12826 sayılı 
yazınız. 

Yozgat Milletvekili İlyas ARSLAN'a ait 7/5500-12859 esas sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fikret ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ İL YAS ARSLAN'IN 7/5500-12859 ESAS 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DEVLET BAKANI SN. FİKRET 

ÜNLÜ TARAFINDAN VERİLEN CEVAP 

SORU 1- Benzeri maçlara FİFA kokartlı hakem görevlendirilirken liderin 
maçına niçin hakem Sayın Selçuk DERELİ görevlendirilmiştir? 

CEVAP 1- Futbol karşılaşmalarını yönetecek hakemleri belirleme yetkisi; 
"3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun"un 16. maddesinde açıklandığı üzere Merkez Hakem Kurulu'na aittir. 

Türkiye 1. Süper Ligi kadrosunda 7'si FİFA kokartlı 37 hakem görev 
almaktadır. Merkez Hakem Kurulu kendi belirlediği ölçüler dahilinde bir 
değerlendirme yaparak bu hakemlere görev vermektedir. 

SORU 2- Hakem sayın Selçuk DERELİ'yc ceza verilmesi hususunda yetkili 
kurumlar nezdindc girişimlerde bulunmayı ve takipçisi olmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 2- 23.12.2001 tarihinde oynanan Yimpaş Yozgatspor-Galatasaray 
futbol karşılaşması için maçın gözlemcisi tarafından verilecek olan rapor, 
Merkez Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek ve eğer hakem Selçuk 
DERELİ'nin bir kusuru tespit edilirse, yine gereği Merkez Hakem Kurulu* nca 
yapılacaktır. 

Görev ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş olan özerk bir kurumun 
çalışmalarına müdahale ederek, "Selçuk DERELİ'ye ceza verilmesi hususunda 
girişimlerde bulunmam ve takipçisi olmam" sözkonusu olamaz. 

SORU 3- Galatasaraylı Futbolcu Sayın Sergen YALÇIN'a futbola ve 
futbolcuya yakışmayan hareketlerinden dolayı ceza verilmesi hususunda 
yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmayı ve takipçisi olmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- FİFA talimatları ve oyun kurallarına göre hakem kararları kesindir; 
değiştirilemez. Bir oyuncunun hareketinin oyun kurallarına göre ihlal olup 
olmadığı, ihlal ise ne şekilde ceza verilmesi gerektiği hakemin takdirindedir. 
Yorumcuların görüşü doğrultusunda oyunculara herhangi bir cezanın verilmesi 
veya "ceza verilmesi hususunda yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde 
bulunmam" sözkonusu değildir. 
SORU 4- Yimpaş Yozgatspor 2 yıldır süper ligde olmasına rağmen halen 
Yozgat şehir stadyumu ışıklandırma tesisleri yapılmamıştır. Lider 
Galatasaray'ın maçı dahil birçok gece oynanması gereken maç gündüz 
oynanmıştır. Bu ışıklandırma çilesini ne zaman sona erdirmeyi düşünüyor 
sunuz? 

CEVAP 4- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde olan 
stadyumların ışıklandırılması, bütçe olanakları içerisinde ve bir program 
dahilinde sürdürülmektedir. 

Yozgat Şehir Stadyumunun ışıklandırılması da bu kapsamda ileriki 
yıllarda gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımla. 

-576 

Fikret ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 
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9.- Diyarbakır Milletvekili Sebgctullah Seydaoglu'nun, Diyarbakır İlindeki çiftçilere doğrudan 

;elir desteği ödemesi yapılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf 
îökalp'in cevabı (7/5573) •*-"' 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sn.Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof.Dr.Hüsnü 
Yusuf GÖKALP tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. (08.01.2002) 

Sebgetullah SEYDAOĞLU 
Diyarbakır-Milletvekili 

1-Türkiye genelinde Arazi sahiplerine ödenen Dönüm/10 Milyon TL'nin. 
şimdiye kadar Diyarbakır iline neden verilmediği? 

2-Türkiye'nin en büyük köyden göç eden ili olan Diyarbakır çiftçilerine 
gübre sezonu ve kış koşullarında yasal hakları olan bu meblağın ne zaman 
ödeneceği? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama vo Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1-01/3^3> 3 Q./0?/5ob& 
KONU:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.01.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12905 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah 
SEYDAOĞLU' ya ait 7/5573-12962 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ProTSr.Husnü YusûfrSÖKALP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Sebgetullah SEYDAOĞLU 
Diyarbakır Milletvekili 

Esas No : 7/5573- 12962 

Soru 1) Türkiye genelinde arazi sahiplerine ödenen dönüm/ 10 
milyon TL.'nin şimdiye kadar Diyarbakır iline neden verilmediği? 

Soru 2) Türkiye'nin en büyük köyden göç eden ili olan 
Diyarbakır çiftçilerine gübre sezonu ve kış koşullarında yasal 
hakkımız olan bu meblağın ne zaman ödeneceği? 

CEVAP 1-2) Doğrudan Gelir Desteği ile ilgili uygulamalar 
2001/15 sayılı Uygulama Tebliği hükümlerine göre yürütülmekte 
olup, ödemelere söz konusu tebliğ gereği objektif kriterler 
gözetilerek tespit edilmiş olan öncelikli 29 ilde başlamıştır, öncelikli 
il kapsamında olmayan illerin ödemelerine; öncelikli illerin 
ödemelerini müteakip devam edilecektir. 

10.- Sakaıya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin sorusu ve 
Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/5580) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki suallerimin Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

£A& 
Cevat AYHAN 

Sakarya Milletvekili 

Sualler: 

1. 2001 yılında çiftçilere tarımda doğrudan gelir desteği için dekar başına 10 milyon lira olarak 
ödenmek üzere ayrılan toplam ödenek miktarı nedir? 

2. 31.12.2001 tarihli itibari ile İl Tarım müdürlüklerinde işlemleri tamamlayarak Bakanlığa intikal 
eden doğrudan gelir desteği ödeme taleplerinin her il için miktarı nedir? 

3. 31.12.2001 tarihli itibarı ile çiftçilere ödenen doğrudan gelir desteğinin her il için miktarı nedir? 

4. 2002 yılında çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak mıdır? Yapılacaksa dekar başına 
ödenecek miktar nedir? 

5. 2002 yılında çiftçiye doğrudan gelir desteği için ayrılan ödenek miktarı nedir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/3S^| 3.0Dtâfitt< ttt 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 17 Ocak 2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5580-12981/30951 sayılı 
yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Sakarya Milletvekili Sayın Cevat 
AYHAN'a ait 7/5580-12981 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKAÜP 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Cevat AYHAN 
Sakarya Milletvekili 

Esas No : 7/5580 -12981 

Soru 1) 2001 yılında çiftçilere tarımda doğrudan gelir desteği için dekar başına 
10 milyon lira olarak ödenmek üzere ayrılan toplam ödenek miktarı nedir ? 

Soru 2) 31.12.2001 tarihi itibari ile il Tarım Müdürlüklerinde işlemleri 
tamamlayarak Bakanlığa intikal eden doğrudan gelir desteği ödeme taleplerinin her il 
için miktarı nedir ? 

Soru 3) 31.12.2001 tarihi itibari ile çiftçilere ödenen doğrudan gelir desteğinin 
her il için miktarı nedir ? 

Soru 4) 2002 yılında çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak mıdır? 
Yapılacaksa dekar başına ödenecek miktar nedir ? 

Soru 5) 2002 yılında çiftçiye doğrudan gelir desteği için ayrılan ödenek miktarı 
nedir ? 

Cevap 1, 2, 3, 4 ) 2001 yılı bütçesinden ayrılan toplam ödenek miktarı 500 
trilyon TL.dir. 

31.12.2001 tarihi itibariyle işlemlerini tamamlayarak Bakanlığımıza intikalini 
gerçekleştiren sadece İçel İli Tarsus ilçesi olmuştur. Her il için özel olarak tefrik edilen 
bir miktar söz konusu olmayıp, yapılan ve geçerli bulunan müracaat düzeyinde her ile 
ödemede bulunulacaktır. Halen yapılan müracaatlar ve hak edişlerle ilgili bilgilerin yer 
aldığı icmallerin ve belgelerin düzenlenmeleri tüm illerde devam etmektedir. 
Münferiden öncelikli iller kapsamında yer alan 29 ilin 16'sının ödeme belgelerinin 
Ziraat Bankasına intikali işlemleri sürdürülmekte ve bir plan dahilinde ödemeleri: 
yürütülmektedir. 

Doğrudan gelir desteği ödemeleri 2002 ve sonrası yıllarda da devam edecek 
olup birim arazi başına yapılacak ödeme değeri tespit çalışmaları henüz 
başlatılmamıştır. 

<§ 
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Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Özere Geri Gönderme Tezkeresi 

Üye Sayısı 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

550 
:210 
. 71 

0 
1 

: 281 
: 11 Kanunlaşmıştır., Sıra Sa 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÛLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma I 
Adalet ve Kalkinma I 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma I 
Adalet ve Kalkinma I 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
fc^^^®*$£87 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

, — _ ^ . 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağn 
Ağn 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLI 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇMUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 

Ahmet JDoğruyol Partisi 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şefkat 
Sedat 

Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
ibrahim 
Osman 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Adaletve Kalkinmal 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 



00 

İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUDAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

K A ? i ^ W ^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

&&2B3&1 n/^UL. -
KABUL 



00 
en 

İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Adalet ve Kalkinmal 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinmal 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinmal 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 



İii 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankın 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Âdı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
AdaletveKalkinmal 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
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İii 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE . 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 
KONUKOĞLU 

Adı 
Laüf 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet.Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 
İbrahim 

Parti 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Doğoıyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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İli 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
içel 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 

Adı 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Soi Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Soi Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Kw-iaa%eti L^OC/L-
KAT1LMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İii 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 

Adı 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
irfan 
Ahmet 

Parti 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Adaletve Kalkinmal 
Saadet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Adalet ve Kalkinmal 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinmal 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 

m&m&vWL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 



Ut 

İii 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
HUN 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 

Adı 
Ediz 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 

Parti 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Bağımsız Milletvekili 
Adalet ve Kalkınma 1 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
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İli 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BiLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 

Adı 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atiiia 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Miiliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

&&&&& Iri6t/L 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOĞLU 
KÖSE 

Adı 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Mehmet Vecdi 
M. Turhan 
Kemal 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Adalet ve Kalkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 

ISiSöööJfc^U 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Soyadı 
PEPE 
ARI 
BAL 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 

Adi 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 

Parti 
AdaletveKalkinmal 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
AdaletveKalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
AdaletveKalkinmal 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
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in 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 

Soyadı 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 

Adı 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

KSUftclŞI £43i /c 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

ı 



İli 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 

Adı 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

g g İ M ^ I t/&vi- • 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

Soyadı 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 

Adı 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temei 
Abdüllatif 
Fevzi . 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Adalet ve Kalkinma 1 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Soi Part 
Saadet Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma I 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

&mz®mt/i6(^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 



İ!i 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 

Soyadı 
EREK 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 

Adı 
Ali Şevki 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinma 1 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinma i 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 

Soyadı | Adı 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 

Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethuliah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 

Parti 
Adalet ve Kalkinma 1 
Bağımsız Milletvekili 
Adalet ve Kalkinma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Adalet ve Kalkinma 1 
AdaletveKalkinmai 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
AdaletveKalkinmai 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI ! 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
K^^^Bl jt45<^ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 



İli 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 

Soyadı 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMlDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 

Adı 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Atauilah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinma 1 
Demokratik Sol Part 
Adalet ve Kalkinma i 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinma.l 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KABUL 

BSÖÖBI&F/) 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

w^ğ$m MZ^ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ftsS^^c/L 



İli 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖ2TÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkinmal 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

&&BBm>t46ı* 
KABUL 
KATILMADI 
RED 

©. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun, 22 Ocak 2002 Salı, 15.00-20.00,23 Ocak 2002 Çarşamba, 24 Ocak 2002 
Perşembe, 29 Ocak 2002 Salı, 30 Ocak 2002 Çarşamba ve 31 Ocak 2002 Perşembe günleri 14.00-
20.00 saatleri arasında çalışması; 22 Ocak 2002 Salı, 23 Ocak 2002 Çarşamba, 29 Ocak 2002 Salı 
ve 30 Ocak 2002 Çarşamba günleri Sözlü Soruların görüşülmemesi; 22 Ocak 2002 Salı günü 11/24 
Esas Numaralı Gensoru önergesi ile 10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesinin 
görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi, 23 Ocak 
2002 Çarşamba günü gündemin 8 inci sırasına kadar olan Kanun Tasarı ve Tekliflerinin 
görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlanmaması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 22.1.2002 tarihli 54 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
31.1.2002 Perşembe 
Saat: 13.00 
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1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sggj 

2 ^ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtk 

4-

3 - S E Ç İ M 

sCt* 
TJ? 

-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORÜŞMELER 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtmatarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye iş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye tş Kunımu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi : 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kunımu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi: 29.5.2001) 

6. - izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet lyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldınm'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer Izgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; istanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve izmir Milletvekili Işılay Saygm'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442,2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 11.4.2001) 

8. - Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

9. — Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

10. — Türk Ceza Kanunu, Cezalann İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm Türk Ceza Kanunu ile 
Cezalann İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya malmış ertelenmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
11. — Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

12. — Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 8.3.2000) 

13. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

14. X. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

15. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

18. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

19. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

21. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

22. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

23. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

27. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

29. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

30. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

31. X-Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

32. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

33. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

34. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 28.2.2001) 

35. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

36. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

37. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

38. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

39. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

40. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

41. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

42. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Rapom 
(3/392) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

43. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Rapom 
(3/393) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

44. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Rapom 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

45. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 
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47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

49. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

51. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

53. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

54. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

55. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

56. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

60. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

61. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

65. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 
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66. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 

Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

67. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

68. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

69. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar Izol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

70. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

71. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

72. X - Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

73. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 25.11.1999) 

74. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

75. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

76. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S; Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

77. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

78. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

79. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

80. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 

* 1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 
81. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 

Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 
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82. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

83. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

84. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

85. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

86. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

87. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

88. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi : 26.1.2000) 

89. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

90. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

91. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

92. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

93. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı : 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

94. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 14.2.2000) 

95. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

96. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 
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97. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

99. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve izmir Milletvekili Mehmet Özcan'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

101. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

102. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapom ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

103. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

105. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

106. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara itirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

107. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

108. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

109. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 
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111. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 

Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

115. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

116. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

117. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

118. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

119. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Savısı : 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

121. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

122. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

123. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

125. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

126. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 
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127. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

128. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

129. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

130. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

132. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

133. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi : 11.4.2000) 

134. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

135. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

136. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

137. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

138. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 
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142. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 

Bir İl (İnegöl) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, 
Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi : 
4.5.2000) 

144. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

145. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

148. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.2000) 

149. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

151. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi : 5.6.2000) 

153. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

154. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

155. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 

156. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

157. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.2000) 
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158. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

160. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygm'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

161. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nm, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

162. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

163. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
(Tanır, Çardak, Arıtaş) Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

164. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

165. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

167. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

168. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 28.6.2000) 

169. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

170. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

171. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

172. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

173. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

174. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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175. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 

ve Bulundunılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'm, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

177. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

181. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

182. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

183. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

184. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'm, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

185. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

186. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

187. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

188. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

189. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

190. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 
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191. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

192. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

193. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

195. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

196. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

197. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

198. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

199. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı : 590) (Dağıtma tarihi : 25.1.2001) 

200. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

201. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

202. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

203. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

204. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

205. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 29.1.2001) 

- 1 6 - 58 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
206. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım.Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 
207. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

208. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

209. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

210. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

211. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı : 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

212. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı : 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

213. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 20.2.2001) 

214. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.2.2001) 

215. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

216. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

217. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

218. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfi Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

219. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

220. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 12.3.2001) 
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221. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

222. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 20.3.2001) 

223. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

224. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Arıtaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

225. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

226. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

227. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

228. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 10.4.2001) 

229. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi : 10.4.2001) 

230. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

231. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

232. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 

233. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

234. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

235. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 .Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 
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236. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir ilçe 

Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

237. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

238. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

239. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.2001) 

240. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçmar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

241. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişildik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

242. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımların Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'in, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/669, 2/671, 2/672, 2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

243. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

244. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672)(Dağıtmatarihi: 11.5.2001) 

245. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

246. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

247. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

248. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

249. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.2001) 

250. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

251. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 
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252. - Tekirdağ Milletvekili Nihan îlgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

253. - îçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

254. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma taıihi: 7.6.2001) 

255. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

256. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına ilişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

258. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

259. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

260. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/593) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 12.6.2001) 

261. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 13.6.2001) 

262. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
ilgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/805) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

263. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

264. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

265. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

266. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi : 28.6.2001) 
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267. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi : 28.6.2001) 

268. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

269. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

270. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

271. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi : 15.10.2001) 

272. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

273. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

274. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

275. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

276. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

277. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtmatarihi: 30.10.2001) 

278. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

279. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

280. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

281. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 

282. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

283. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

/ 
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284. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

285. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

286. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

287. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılma Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

288. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

289. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

290. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

291. X - Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) 
(S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

292. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Savısı: 771) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

293. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11,2001) 

294. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı/ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

295. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/924) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 5.12.2001) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 
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301. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Alasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

302. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi : 7.1.2002) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

304. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

305. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

306. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

307. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

308. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

309. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

®: 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 811) 

Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/949) 

Not: Kamın, Başkanlıkça Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 25.1.2002 

Sayı : B.01.0.KKB.01-18/A-1-2002-64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 14 Ocak 2002 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-12729/30369 sayılı.yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 10.1.2002 gününde kabul edilen, 4739 sayılı "Malî Sektöre 
Olan Borçlann Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" incelenmiştir: 

1. 4739 sayılı yasanın 6 ncı maddesinin (A) fıkrasıyla değiştirilen, 4603 sayılı "Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlâk Bankası Anonim 
Şirketi Hakkında Kanun"un geçici 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, 

- Bu bankalarda 31.12.2002 gününden sonra özel hukuk kurallarına bağlı olmayan personel 
çalıştırılmayacağı, 

- Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk kural
larına göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme önerilen, ancak özel hukuk kurallarına göre çalış
mayı kabul etmeyen, gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme 
imzalanması uygun görülmeyen personelin, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Baş
kanlığına bildirileceği, 

- Devlet Personel Başkanlığının kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün 
içinde saptayacağı kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağ
lamak üzere ilgili kurum ya da kuruluşa göndereceği, 

kurula bağlanmıştır. 
Bu düzenleme ile, kamu bankalarında çalıştırılması uygun görülen tüm personelin 2002 yılı 

sonuna kadar özel hukuk statüsüne geçirilmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası, 4603 
sayılı Yasanın 1 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerin kapsamından, bir başka deyişle kamu iktisadî teşebbüsleri statüsünden çıkarılmış, aynı 
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maddenin 2 nci fıkrasında da, bu bankaların, anonim şirket statüsünde olduğu ve bu Yasada yer 
verilen kurallar dışında 4389 sayılı Bankalar Yasası ile genel kurallara bağlı bulunduğu belirtilmiş
tir. Böylece, anılan bankalar, Yasanın yürürlüğe girdiği 25.11.2000 gününden başlayarak özel hukuk 
kurallarına bağlı duruma getirilmişlerdir. 

Bununla birlikte, sermayesinin tümü kamuya ilişkin olan bu bankaların, yeniden yapılandırma 
ve özelleştirme çalışmaları tamamlanıncaya ve sermayelerindeki kamu payı yüzde ellinin altına 
düşünceye kadar kamu bankası niteliğini, dolayısıyla personelinin de kamu görevlisi statüsünü 
koruyacağı açıktır. 

Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 günlü, 1996/1 sayılı ilke kararında; özelleştir
me kapsamına alınan kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, özel hukuk tüzelkişiliğine 
geçiş döneminde kamu kurumu olma niteliğini tümüyle yitirmemiş oldukları, bu kurumlarda çalışan 
sözleşmeli ve kapsam dışı personelin kamu personeli sayıldıkları, idare ile olan ilişkileri nedeniyle 
açılan davalarda işlemin yasaya ve hukuka uygun olup olmadığının incelenmesinin idarî yargı 
yerinin görevine girdiği kabul edilmiştir. 

Bu karar da, özelleştirme işlemi tamamlanıp sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına 
düşmeyen kamu kuruluşlarında çalışan personelin idare ile olan ilişkilerinde, idare hukuku alanına 
giren statü hukukunun geçerli olduğunu ve personelin kamu görevlisi niteliğini sürdürdüğünü gös
termektedir. 

Anayasanın 128 inci maddesinde, Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektir
diği aslî ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi, anılan maddede, hizmetleri yalnız kamusal yönetim biçimiyle değil, özel 
yönetim biçimiyle yürütülen kamu kuruluşları da kapsama alınmış ve bu kuruluşlardaki aslî ve 
sürekli hizmetlerin kamu görevlilerince yürütüleceği kurala bağlanmıştır. 

4603 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, yeniden yapılandırma işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra kamu bankalarının hisse satış işlemlerinin 4046 sayılı Yasa kuralları çer
çevesinde sonuçlandırılacağı, yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin bu Yasanın yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç yıl içinde bitirileceği, Bakanlar Kurulunun bu süreyi bir kez olmak üzere 
yansı kadar uzatabileceği vurgulanmıştır. 

Yeniden yapılandırma ve özelleştirme süreci, Yasanın Resmî Gazetede yayımlandığı 
25.11.2000 gününde başlamıştır. Özelleştirme süreci, süre uzatılmazsa 25.11.2003 gününe kadar 
tamamlanacaktır. Dolayısıyla, özelleştirme işlemleri bitirilmeden ve bu süre içinde kamu bankası 
statüsü süren bankaların, kamu hukuku statüsünde olması gereken personeli özel hukuk kurallarına 
bağlı duruma getirecektir. 

Oysa, kamu bankalarını kamu iktisadi teşebbüsü statüsünden çıkarıp özel hukuk kurallarına 
bağlı kılan 4603 sayılı Yasanın 2. maddesinin 3. fıkrasında, Yasanın yürürlüğe girdiği günde bu ban
kalarda görevde bulunan personelin aylıkları, özlük hakları ve emeklilikleri yönünden bağlı olduk
ları kuralların uygulanmasının sürdürüleceği vurgulanmıştır. 

Görüldüğü gibi, başlangıçta Yasa Koyucu, kamu bankalarını bankacılık işlemleri yönünden 
özel hukuk kurallarına bağlı kılmasına karşın, personelin kamu görevlisi statüsünü sürdürmesini ön
görmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 811) 
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Açıklanan gerekçelerle, özelleştirme işlemi bitmeden ya da sermayesindeki kamu payı yüzde 
ellinin altına düşmeden, kamu bankalarındaki tüm personelin özel hukuk kurallarına bağlı duruma 
getirilmesinin hukukla bağdaşmayacağı düşünülmektedir. 

2. - a) 4739 sayılı Yasanın "Denetim" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında, özel yasalarla 
kurulan, kamu tüzel kişiliğini, idarî ve malî özerkliği haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurum
ların yıllık hesaplarının, Başbakanlıkça belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenmesi 
öngörülmüştür. 

Anılan fıkrada, yıllık hesapların denetlenmesi sonucunda ne gibi işlem yapılacağı belirtil
memiştir. 

Özel bütçeli kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların denetlenmesi konusunda Anayasada 
açık bir kural bulunmadığından, öncelikle bunların gelirlerinin kamu geliri olup olmadığına bakıl
ması gerekmektedir. Söz konusu kurul, üst kurul ve kurumlar kamu tüzel kişiliğini haiz olduklarına 
göre, bunların gelirlerinin kamu geliri olduğunda duraksanamaz. 

Kamu gelirlerinden yapılacak giderlerin denetimi konusunda Anayasada iki yöntem benimsen
miştir. 

Anayasanın 160 inci maddesinde, Sayıştayın, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider
leri ile malların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli olduğu belirtilmiş; 165 
inci maddesinde de, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak Devlete ilişkin 
kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esaslarının yasayla 
düzenleneceği kurala bağlanmıştır. 

Anayasa Koyucunun anılan maddelerde benimsediği sisteme göre, kamu gelirleri, giderleri ve 
mallarının denetimine ilişkin kuralların, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimini öngörecek içerik
te olması gerekmektedir. Anayasada, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi dışında bir yöntem 
kabul edilmemiş, genel kuralın ayrıklığına da yer verilmemiştir. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesinin, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Mil
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 3346 sayılı Yasa ile ilgili 28.1.1988 gün
lü, E.1987/12, k.1988/3 sayılı kararında, "Yasaya bırakılan, denetleme esaslarının düzenlenmesidir. 
Yasayla düzenleme yapılırken, kimi kuruluşların denetim dışında tutulması, Anayasanın kapsamını 
belirleyen buyurucu kuralına aykırılık oluşturur" denilerek, bu husus açıkça vurgulanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü maddelerinde yazılı soru, 
Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması gibi yöntemlerle denetim yap
ma olanağına sahip bulunması, yukarıda yapılan değerlendirmenin haklılığını ortadan kaldır
mamaktadır. Çünkü, bu denetim yöntemlerine karşın, Anayasa Koyucunun kamu gelir, gider ve 
mallarının denetimi konusunda özel kurallar koyması, bu kurallara uyulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin aynı kararında, "Bu yapı içerisinde, kamu iktisadî teşeb
büsü kavramının fonları kapsamadığı söylenebilir. Ancak bütçeden, bütçe içi ya da bütçe dışı kamu 
kaynaklarından oluşan, tüzelkişiliğe sahip ve bir kamu hizmeti yapmak üzere bir amaca tahsis 
edilen fonların, Anayasanın 165 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesi esasları kanunla düzenlenmesi gereken, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları arasında bulunduğu kuşkusuzdur" 
denilerek, 165 inci madde bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine bağlı tutulacak 
kamu kuruluşları saptanırken uygulanacak ölçütler belirlenmiştir. 
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Buna göre, geliri bütçeden, bütçe içi ya da bütçe dışı kamu kaynaklarından oluşan, tüzel 
kişiliğe sahip ve bir kamu hizmeti yapmak üzere kurulan kamu kuruluşları Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetimine bağlı olacaklardır, özel yasalarla kurulan ve gelirlerinin kamu geliri ol
duğunda kuşku duyulmayan kurul, üst kurul ya da kurumların bu ölçütlerin tümünü taşıdığı açıktır. 

incelenen Yasanın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "... Bu kurul ve kuruluşlar faaliyetlerine 
ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilen
dirir" kuralı, Anayasaya uygunluğu sağlayıcı bir düzenleme değildir. Çünkü, "bilgilendirme" nin, 
"denetim" den beklenen sonuçları doğurmayacağı ortadadır. 

Anayasa Mahkemesinin yine aynı kararının incelenmesinden, yasada, kamu kuruluşlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminde olduğunu belirtmenin yeterli olmayacağı, denetim 
yönteminin de önem taşıdığı sonucuna varmak olanaklıdır. Anayasa Mahkemesi, 3346 sayılı 
Yasa'daki, "Bu denetim, fonların bağlı olduğu bakanlıkların yeni yıl bütçe kanun tasarılarının tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında, Anayasanın 162 nci maddesinde belirtilen usule göre ve fonların 
müteakip yıl bütçe tahminleri ile bir önceki yıl faaliyet sonuçlan üzerinden yapılır" kuralını, gerek
li denetimi sağlamayacağı gerekçesiyle iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Tanıtma Fonu ile Vergi idaresini Geliştirme Fonuna ilişkin yasalarda ön
görülen ve denetimi üç kamu görevlisinden oluşan komisyona bırakan yöntemi de, Anayasada 
getirilen sisteme aykırı bulmuştur. (24.2.1987 günlü, E. 1985/24, K. 1987/6 sayılı; 19.3.1987 gün
lü, E. 1986/5, K. 1987/7 sayılı kararlar) 

Ayrıca, idarî ve malî özerkliği bulunan kamu tüzel kişilerinin yıllık hesaplarının, yönetim ör
gütü içinde yer alan teftiş ve denetim kurumları görevlilerinden oluşan bir komisyonca denetlen
mesi, kurulların "özerk" niteliğiyle de bağdaşmamaktadır. 

Birbirini tamamlayan düşünce, kanaat ve basın özgürlüğü ile ilgili alanda görev yapan Radyo 
ve Televizyon Üst kurulu ile temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlarda görev yapan diğer kurul, üst 
kurul ve kurumların denetiminin yönetim birimlerinin müfettişlerinden oluşan bir komisyonca 
yapılması, bağımsız ve yansız olması gereken bu gibi kurul, üst kurul ve kurumların görev kap
samıyla da bağdaşmamaktadır. 

Madde kapsamına giren kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesaplarının denet
lenmesi görev ve yetkisinin, Anayasanın 160 inci maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetim yapma görev ve yetkisiyle donatılan ve bağımsız bir Yüksek Denetleme Organı olan Sayış
tay'a verilmesi, kurulların "özerk" yapısına daha uygun düşecektir. 

Anayasanın 160 inci maddesinin birinci fıkrasında, Sayıştay'ın, genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak yanında, "kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla" görevli olduğu belirtildiğinden, Sayıştay'a 
verilecek böyle bir görevin anayasal dayanağı da bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, incelenen yasanın 7 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimini ön
görmeyen içeriğiyle anayasal sisteme uygun düşmemektedir, 

Üstelik, anılan madde ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay'ın ve 
düzenlediği raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca 
karara bağlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimindeki kimi özerk kurumlar da 
bu kapsamdan çıkarılmaktadır. 
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Gerçekten, yürürlükteki kurallara göre Rekabet Kurumu ile Telekomünikasyon Kurumu Sayış-
tayın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumu da Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimine bağlı iken, Yasanın 7 nci maddesinde, bu kurumların, diğer kurul, üst kurul 
ve bunlara bağlı kurumlar bağlamında, özel komisyonca denetlenmeleri öngörülmüştür. 

Öte yandan, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) arasın
da imzalanan ve 12.7.2001 günlü, 2001/2706 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan "Program 
Amaçlı Malî ve Kamu Sektörü Uyum KredisP'ne ilişkin anlaşma gereğince "Kamu Harcama 
Yönetimi Reformu" çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bu reformun temel alanlarından birini Sayıştay denetiminin kapsamının genişletilmesi oluştur
makta, Hükümetimizin de yapılan anlaşma bağlamında bu yönde açık taahhüdü bulunmaktadır. 

Söz konusu anlaşma eki belgelere göre, Sayıştayın denetim alanının, özerk kurumları, sosyal 
güvenlik kuruluşlarını, bütçe dışı fonları ve tüm Hükümet kuruluşlarını kapsayacak biçimde geniş
letilmesine yönelik, gerekli hukuksal değişiklikleri de içerecek bir eylem planı hazırlanması da 
taahhütler arasındadır. 

b) 4739 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin son fıkrasında, bu madde kapsamındaki kurul, üst 
kurul ve bunlara bağlı kurumların yasalarındaki ve diğer yasalardaki bu maddeye aykırı kuralların 
uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Anayasanın 108 inci maddesinde, "İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan 
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu 
kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşların
da, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar" 
kuralı bulunmakta; 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Yasanın 2 nci mad
desinde de, Anayasanın 108 inci maddesi kuralı yinelenerek, Devlet Denetleme Kurulunun görev 
alanı belirlenmektedir. 

Özel yasalarla kurulan, kamu tüzel kişiliğini, idarî ve malî özerkliği haiz kurul, üst kurul ve 
bunlara bağlı kurumlar Devlet Denetleme Kurulunun görev ve yetki alanına girmektedir. 

Devlet Denetleme Kurulunun bu görev ve yetkisi Yasa'dan önce Anayasadan kaynaklanmak
tadır. 

Bu nedenle, 4739 sayılı Yasa'nın 7 nci maddesinin son fıkrası kuralı, Anayasanın 108 inci 
maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. 

3. 4739 sayılı Yasa'nın geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin bu Yasa ve 4603 sayılı Yasa kuralları çer
çevesinde yaptıkları işlemlerden dolayı hukuksal sorumluluklarının, bankacılık sektöründe etkinlik
te bulunan özel bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına uygulanan özel hukuk hüküm
lerine ve mevzuata bağlı oldukları; üçüncü fıkrasında da, bu üyelerin ceza ve idare hukuku yönün
den memur sayılamayacakları öngörülmüştür. 

Yukarıda (1) sayılı bölümde belirtildiği gibi, bu bankaların, sermayelerindeki kamu payı yüz
de ellinin altına düşünceye kadar kamu bankası niteliği taşıdıkları ve bu dönem içinde bankaların 
yönetim, denetim ve tasfiye kurulları üyelerinin, diğer personel gibi kamu kaynaklarını kullanan 
kamu görevlileri olduğu açıktır. 
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Üstelik, 4603 sayılı Yasa'nın 2 nci maddesi uyarınca 28.3.2001 günlü, 2001/2002 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Ban
kası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar"ın 4 üncü maddesinde, yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlık iş
lemleri için gereksinim duyulan kaynağın, genel bütçeden ve uluslararası fınans kuruluşlarından 
sağlanacak kaynaklardan karşılanacağı belirtilmiştir. 

Özel hukuk kurallarına bağlı tutulmalarına karşın, sermayeleri kamuya ilişkin olduğuna ve bu 
bankaların yeniden yapılandırılarak özelleştirmeye hazırlanmaları bir kamu görevi niteliğinde 
bulunduğuna göre, yeniden yapılandırma sürecinde işlemleri yürütecek görevlilerin, sorumluluk 
yönünden özel hukuk kurallarına bağlı kılınması hukuka uygun düşmemektedir. 

Kamu bankalarında çalışan personel özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kamu görev
lisi sayılırken, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin sorumluluk yönünden bu statüden 
çıkarılması haklı bir nedene dayandırılamaz. Bu durum, yapılan düzenlemenin hukuka aykırılığını 
daha somut biçimde ortaya koymaktadır. \ 

öte yandan, 4603 sayılı Yasa'ya 20.6.2001 günlü, 4684 sayılı Yasa'yla eklenen geçici 5 inci 
maddede getirilen, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim 
kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine açılan 
davanın incelemesi sürmektedir. 

Söz konusu geçici madde düzenlemesinin, Anayasa Mahkemesince Anayasaya uygun bulun
ması durumunda yürürlüğünü sürdüreceği ve sorumluluk hukuku yönünden getirilen bu farklı 
statünün varlığını koruyacağı kuşkusuzdur. 

Ancak, anılan geçici maddenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi durumunda, Anayasaya 
uygun bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz olacaktır. 

Oysa, incelenen 4739 sayılı Yasa'nın geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki 
düzenlemeler, 4603 sayılı Yasa'nın geçici 5 inci madesindeki dava konusu düzenlemeden daha 
geniş kapsamdadır. 

Anayasanın 4709 sayılı Yasa ile değişik 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca, yayımlan
ması yukarıdaki gerekçelerle kısmen uygun bulunmayan 4739 sayılı "Malî Sektöre Olan Borçların 
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"; 6 ncı,7 nci 
ve geçici 1 inci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için ekte 
geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 29.1.2002 

Esas No. : 1/949 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak üzere 14.1.2002 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamına sunulan 10.1.2002 tarih ve 4739 sayılı "Malî Sektöre 
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun", Sayın Cumhurbaşkanınca Anayasanın değişik 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca 
yayımlanması kısmen uygun bulunmayan 4739 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile geçici 
1 inci maddesinin, bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
geri gönderilmiş ve Başkanlıkça, 25.1.2002 tarihinde gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte 
tali Komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, esas komisyon olarak da, Komisyonumuza havale 
edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 29.1.2002 tarihinde yaptığı 25 inci birleşimde anılan Kanun ile 
geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Orman Bakanı Nami Çağan ile Maliye Bakanlığı, Dev
let Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkeresinde; 
- 4739 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (A) fıkrasıyla değiştirilen "15.11.2000 tarihli ve 4603 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Em
lak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun"un geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında 
yapılan düzenlemede; 

- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ile tasfiye halin
deki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinde çalıştırılması uygun görülen personelin 2002 yılı 
sonuna kadar özel hukuk statüsüne geçirilmesinin öngörüldüğü, 

- Söz konusu kamu bankalarının, 4603 sayılı Kanun ile kamu iktisadî teşebbüsü statüsünden 
çıkarılarak, anonim şirket statüsüne getirilerek ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel kurallara 
tâbi hale getirildiği, böylece kamu bankalarının 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.11.2000 
tarihinden geçerli olmak üzere, özel hukuk kurallarına bağlı duruma getirildikleri, ancak, halen ser
mayesinin tümü kamuya ait olan bu bankaların, özelleştirme süreci olan 25.11.2003 tarihine kadar 
sermayelerindeki kamu payının yüzde 50'nin altına düşürülmesinin öngörüldüğü dolayısıyla söz 
konusu bankaların bu tarihe kadar kamu bankası niteliğini koruyacağı ve çalışanlarının da kamu 
görevlisi statüsünde olacağı, 

- Özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, özel 
hukuk tüzel kişiliğine geçiş döneminde, Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 tarihli ve 1996/1 
sayılı ilke kararına göre; özelleştirme kapsamında olup da, özelleştirme işlemi tamamlanarak ser
mayelerindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşmeyen kamu kuruluşlarında çalışan personelin, 
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idare ile olan ilişkilerinde, idare hukuku alanına giren statü hukukunun geçerli olduğu, bu karar ile 
söz konusu kurumlarda çalışan personelin kamu görevlisi niteliğini sürdürdüğüne açıklık getiril
diği, 

- Kamu bankalarının yeniden yapılandırılma ve özelleştirme sürecinin, 4603 sayılı Kanunun 
yayımından itibaren üç yıl içinde tamamlanacağı, özelleştirme işlemi bitirilmeden, söz konusu ban
kalarda çalışan personelin Uyuşmazlık Mahkemesi Kararına göre kamu hukuku statüsünde olması 
gerektiği, 

- Sonuç olarak, gerek Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı gerekse Anayasanın 128 inci maddesin
deki, Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği hükmü doğrultusunda, özelleştirme işlemi bitmeden 
ya da sermayesindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşmeden, kamu bankalarındaki tüm per
sonelin özel hukuk kurallarına bağlı duruma getirilmesinin hukukla bağdaşmayacağı, 

- 4739 sayılı Kanunun "Denetim" başlıklı 7 nci maddesinin; 1 inci fıkrasında özel yasalarla 
kurulan, kamu tüzel kişiliği ile idare ve malî özerkliğe haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurum
ların yıllık hesaplarının, Başbakanlıkça belirlenen Başbakanlık müfettişi ve Yüksek Denetleme 
Kurulu denetçisi ile Maliye Bakanlığı müfettişinden oluşan bir komisyonca denetleneceğinin hük
me bağlandığı, 

- Anılan fıkrada, yıllık hesapların denetlenmesi sonucunda ne gibi işlem yapılacağının belir
tilmediği, 

- Söz konusu kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların kamu tüzel kişiliğine haiz olmaların
dan dolayı, gelirlerinin kamu geliri olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

- Kamu gelirlerinden yapılacak giderlerin denetimi konusunda; Anayasanın 160 inci mad
desine göre; genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına Sayıştayca denetlenmesi Anayasanın 165 inci maddesinde ise, sermayesinin 
yarısından fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak Devlete ilişkin kamu kuruluş ve ortaklıklarının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi olmak üzere Anayasada iki yöntemin belirlendiği, 

- Anayasa koyucunun söz konusu maddelerdeki düzenlemeleri ile Anayasa Mahkemesinin 
3346 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlen
mesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla ilgili Kararı da dikkate alındığında, Anayasada, kamu 
gelirleri, giderleri ve mallarının denetiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi dışında bir 
yöntemin kabul edilmediğinin açık olduğu, 

- Anayasanın 165 inci maddesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine bağlı tutulacak 
kamu kuruluşlarının saptanmasında uygulanacak ölçütlerin belirlendiği, Anayasa Mahkemesinin 
konuyla ilgili kararlarında geliri bütçeden, bütçe içi yada bütçe dışı kamu kaynaklarından oluşan 
(Fonlar dahil), tüzel kişiliğe sahip ve bir kamu hizmeti yapmak üzere kurulan kamu kuruluşlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine bağlı olacağına açıklık getirildiği, 

- Ayrıca, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan söz konusu kurumların faaliyetlerine ilişkin 
olarak yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesine yönelik düzenlemenin, 
sadece "bilgilendirme" olduğu bu nedenle "denetim" den beklenen sonucu doğurmasının mümkün 
olmadığı, diğer taraftan, Hükümet ile Dünya Bankası arasında imzalanan ve 12.7.2001 tarihli 
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2001/2706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Program Amaçlı Malî ve Kamu Sektörü 
Uyum Kredisi" ne ilişkin anlaşma gereğince "Kamu Harcama Yönetimi Reformu" çalışmalarına hız 
verildiği, bu reformun temel alanlarından birini Sayıştay denetiminin kapsamının geliştirilmesinin 
oluşturduğu, Hükümetin de yapılan anlaşma bağlamında bu hususta açık taahhüdünün bulunduğu, 

- Sonuç olarak; gerek söz konusu "Kamu Harcama Yönetimi Reformu" çerçevesinde Sayıştay 
denetiminin kapsamının genişletilmesi temel hedefi, gerekse Anayasa ve Anayasa Mahkemesi 
kararları doğrultusunda, 7 nci madde kapsamına giren kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların 
yıllık hesaplarının denetlenmesi görev ve yetkisinin TBMM adına denetim yapan bağımsız bir yük
sek denetleme organı olan Sayıştay'a verilmesi gerektiği, bunun söz konusu kurulların "özerk" 
yapısına daha uygun düşeceği, 

- 4739 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasında; bu madde kapsamındaki kurul, üst 
kurul ve bunlara bağlı kurumların yasalardaki ve diğer yasalardaki söz konusu 7 nci maddeye ay
kırı kuralların uygulanmayacağının hükme bağlandığı, Anayasanın 108 inci maddesi ile kurulan ve 
2443 sayılı Kanun ile görev alanı belirlenen Devlet Denetleme Kurulunun denetim alanına söz 
konusu kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların da girdiği, bu nedenle Anayasal bir kurum olan 
Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının bir Kanun ile kısıtlanmasının Anayasanın 108 inci 
maddesine açık aykırılık teşkil ettiği, 

- 4739 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında; kamu bankalarının yönetim, 
denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin 4739 ve 4603 sayılı Kanunlar doğrultusunda yaptıkları işlem
lerden dolayı hukuksal sorumluluklarının, bankacılık sektöründe faaliyette bulunan özel bankaların 
yönetim, denetim ve tasfiye kurulları üyelerinin tâbi oldukları özel hukuk hükümlerine bağlı olacak
ları, üçüncü fıkrasında da bu üyelerin ceza ve idare hukuku yönünden memur sayılmayacaklarının 
hüküm altına alındığı, 

- 4739 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (A) fıkrası ile değiştirilen 4603 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının iade gerekçesinde belirtildiği üzere söz konusu bankaların, 
sermayelerindeki kamu payı yüzde ellinin altına düşünceye kadar kamu bankası niteliğine sahip 
olacaklarından, bu süreç içinde yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin de diğer kamu per
soneli gibi kamu kaynaklarını kullanan kamu görevlileri olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

- Özel hukuk kurallarına bağlı tutulmalarına karşın, 28.3.2001 tarihli 2001/2002 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Usul ve Esas"lara ilişkin düzenlemenin 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere söz konusu kamu ban
kalarının yeniden yapılandırma ve özelleştirme sürecinde gereksinim duyulan kaynağı kamuya iliş
kin kaynaklardan karşılanacak olması kamu kaynağı kullanarak kamu görevi yerine getiren görev
lilerin sorumluluk yönünden, özel hukuk kurallarına bağlı kılınmasının hukuka uygun olmadığı, 

- Diğer yandan; söz konusu geçici 1 inci maddeye paralel hükümler öngören ve 4603 sayılı 
Kanuna, 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla eklenen geçici 5 inci maddesinin iptali için 
Anayasa Mahkemesine açılan davanın incelenmesinin devam ettiği, geçici 5 inci maddeden daha 
geniş kapsamlı düzenlemeler öngören söz konusu geçici 1 inci madde hükümlerin, bu aşamada 
geçici 5 inci madde hakkında Anayasa Mahkemesinin alacağı karara göre bir düzenlemenin yapıl
masının daha doğru bir yaklaşım olacağı, 
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Şeklindeki değerlendirmeler sonucunda 4739 sayılı Kanunun 6, 7 ve geçici 1 inci maddeleri, 
Anayasanın değişik 89 uncu maddesi hükmü gereğince kısmen bir kez daha görüşülmek üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisine iade edilmiştir. 

Komisyonumuzda, Kanun ve Geri Gönderme Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler
de; 

- 4739 sayılı Kanunla; 2001 yılında özellikle fınans kesiminde yaşanan ekonomik krizin, reel 
sektör üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik tedbirlerin öngörüldüğü, böylece kriz
den dolayı bir durgunluk içine giren ekonominin yeniden büyüme trendine girmesinin amaçlan
dığı, 

- Söz konusu Kanunun Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere iade edilen 6 ncı ve 
7 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin; geri gönderme tezkeresinde belirtilen gerekçeler doğ
rultusunda, özellikle Anayasanın 128 inci maddesi ile Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili ilke 
kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiği, 

- Kanunun, ekonominin yeniden yapılandırılması amacı doğrultusunda kamu ve özel ban
kaların kendi aralarında belirleyeceği standartlar doğrultusunda, reel sektöre açılan kredilerin 
yeniden yapılandırılarak ödeme güçlüğü içerisindeki firmaların ekonomiye kazandırılmasına 
yönelik olarak hazırlandığı, bu nedenle söz konusu Kanunun en kısa zamanda hayata geçirilmesin
de yarar görüldüğü, 

- Kamu sektöründeki yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kurumların yöneticilerinin, 
sorumluluk açısından farklı hukukî statüye tâbi olmasının bir zorunluluk olarak ortaya çıkabileceği, 
ancak bu tür farklı hukukî sorumluluk öngören kısmî düzenlemelerin, Anayasanın eşitlik ilkesi 
açısından kamu hizmeti gören görevlilerle ilgili hükümlerine uygun olmayacağı, 

- Kanuna, Genel Kurulda eklenen bir geçici madde ile kamu bankalarının yönetim ve denetim 
kurulu üyelerine çok geniş yetkiler verildiği, hukukî sorumluluk boyutuna gereken önemin veril
mediği, bu nedenle söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanınca, bir kez daha görüşülmek üzere 
iade edilmesinin doğru bir yaklaşım olarak değerlendirildiği, 

- Cumhurbaşkanınca kısmen iade edilen 4739 sayılı Kanunun, iade edilmeyen maddelerinin 
yayımlanarak yürürlüğe girmesinin, Kanunun fonksiyonel olması açısından bir eksiklik ifade et
meyeceği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, 
- Daha önce farklı denetim mekanizmalarına sahip özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz 

olarak kurulmuş olan kurul ve üst kurulların, ortak bir denetim sistemine dahil edilmelerinin sağ
lanması amacıyla söz konusu Kanunun 7 nci maddesinin düzenlendiği, ayrıca madde ile bu kurul 
ve üst kurulların faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilen
dirilmesinin sağlanarak, özel Kanunlarında olmayan bir parlamenter denetim sisteminin bu Kanun
la oluşturulduğu ve böylece özerk çalışan bu kurul ve üst kurulların faaliyetlerinin sonuçlarından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haberdar olmasının sağlandığı, 

- 4739 sayılı Kanunun özünü teşkil eden bankacılık sistemine yönelik düzenlemelerin Cum
hurbaşkanınca onaylanmasının Kanunun özünün Cumhurbaşkanınca da olumlu karşılandığı, 

- Kurul ve üst kurulların Sayıştay tarafından denetlenmesinin Parlamenter denetim açısından 
uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilebileceği, ancak bu tür kurum ve kurulların Sayıştay 
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tarafından mevcut malî mevzuat çerçevesinde denetlenmesinin teknik olarak pek mümkün 
olamayacağı, bu nedenle 4739 sayılı Kanunda söz konusu kurumların denetimi ile ilgili olarak ön
görülen denetim mekanizmasının teknik alt yapısı ayrıntılı bir şekilde belirlenerek, uygulanabilir
liğinin sağlanabileceği, 

- Kamu bankalarının yöneticilerinin hukukî sorumluluk açısından özel hukuk hükümlerine tâbi 
kılınmalarının, hukukî açıdan sorumsuzluk anlamına gelmeyeceği, zira gerek Bankalar Kanununun 
hükümleri, gerekse Türk Ticaret Kanunu gibi ilgili özel hukuk hükümleri dikkate alındığında, söz 
konusu kamu bankalarının yöneticilerinin hukukî sorumluluklarının devam ettiği, 

-Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulabilmesi açısından 2002 yılının önemli olduğu, 2002 
yılında alınacak ve uygulanacak kararların ülkenin geleceği açısından önem arz ettiği, bu açıdan 
bakıldığında söz konusu Geri Gönderme Tezkeresinde yer alan değerlendirmelere katılmanın müm
kün olmadığı, 

- Ekonomik açıdan bakıldığında; kamu bankaları da dahil malî sektörün düzeltilmesi, düzen
lenmesi ve sağlamlaştırılması gerektiği, bu nedenle konuya bir bütün olarak bakıldığında, kamu 
bankalarında çalışan istihdam fazlası personelin, kamu hukuku dikkate alınarak kamunun diğer 
birimlerine dağıtılmasının bir zorunluluk olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

şeklindeki olumlu görüş ve değerlendirmeleri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı 
açıklamalarda ise; 

- Ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılması sürecinde, yeniden yapılandırmanın süratle 
tamamlanarak özelleştirme sürecine girilebilmesi, kamu bankalarının aktiflerine seyyaliyet kazan
dırılması ve genel anlamda operasyonel alanda söz konusu bankaların yeniden yapılandırılmasının 
kolaylaştırılması amacıyla, kamu bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ban
kaların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerine; alacakları kararlar ve yapacakları işlemlerle 
ilgili tüm hukukî ve cezaî sorumluluklarının farklı bir statüye tâbi tutulmasına yönelik düzen
lemelerin, yaşanan ekonomik kriz ortamında reel ekonomik şartların bir dinamiği olarak değerlen
dirilmesi gerektiği, 

- Ekonominin, kriz dönemlerindeki işleyiş şartları ile özellikle kamusal karar verme mekaniz
malarını yönlendiren hukukî mevzuat hükümlerinin her zaman çakışmadığı, bu itibarla globalleşen 
fınans piyasalarında hızlı ve etkili karar almayı zorunlu kılan gelişmelerin ortaya çıktığı dönemler
de, kamu bankalarının yöneticilerine genel usuller dışında, ekonomik zorunluluklardan dolayı, daha 
fonksiyonel hareket etme imkânının kazandırılması amacıyla söz konusu düzenlemelerin hazırlan
dığı, 

- 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin giderilmesi, kamu bankalarının 
hızla yeniden yapılandırılarak özelleştirilebilmesi amacıyla söz konusu kamu bankaları ile TMSF'e 
intikal eden bankaların yöneticileri ve denetçileri ile tasfiye kurulları üyelerinin, serbest piyasa 
ekonomisi şartlarına uygun kararlar alarak, uygulayabilmeleri amacıyla sorumluluk açısından özel 
hukukî statüye tâbi duruma getirilmesinin bir zorunluluk olduğu, 

- Söz konusu düzenlemelerin ekonomik ve sosyal zorunluluklar ile uygulanan ekonomik prog
ramının kararlılıkla uygulanması açısından ülkemizin uluslararası taahhütleri dikkate alınarak, daha 
önce TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği şekilde kanunlaştırılması gerektiği, 
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-Hükümetin, konuyu bütün boyutlarıyla değerlendirerek, Cumhurbaşkanının iade gerekçesin
de belirttiği hususların daha çok akademik açıdan değerlendirilmesi gerektiği yönündeki düşün
ceden hareketle, söz konusu düzenlemeleri bir hükümet tasarrufu olarak kabul ederek aynen kanun
laştırılmasında yarar gördüğü, 

ifade edilmiştir. 

Kanun ve Cumhurbaşkanlığının Geri Gönderme Tezkeresi üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, verilen bir önergeyle Anayasanın 89 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde bir daha görüşül
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen söz konusu 4739 
sayılı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve geçici 1 inci maddelerinin, Geri Gönderme Tezkeresinde belirtilen 
gerekçeler doğrultusunda sadece bu maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesi, Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, söz konusu Kanunun Geri Gönderme Tezkeresine konu olan 6 ncı, 7 nci ve 
geçici 1 inci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 

Dengir Mir M. Fırat 

Adıyaman 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 

Cengiz Ay doğan 
Antalya 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(İtirazım kaydı ile) 

Başkanvekili 

Hayrettin Özdemir 
Ankara 

Üye 

Gaffar Yakın 

Afyon 

Üye 

M. Güven Karahan 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

M. Altan Karapasaoğlu 
Bursa 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Bu Raporun Sözcüsü 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

M. Zeki Sezer 

Ankara 

Üye 

Hüseyin Arabacı 
Bilecik 

Üye 

Hayati Korlanaz 
Bursa 

Üye 

Hakkı Duran 

Çankırı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

(Muhalefet şerhi ekte) 
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Üye 

Aydın Ayaydın 

İstanbul 
Üye 

Nesrin Nas 

İstanbul 

Üye 

Arslan Aydar 
Kars 

Üye 

Kemal Köse 

Kocaeli 

Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Bülent Ersin Gök 

İstanbul 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 

(Muhalifim) 

Üye 

Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 

Üye 

Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 

Üye 

Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Hasan Çalış 

Karaman 

Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 

Metin Ergim 
Muğla 

Üye 

Lütfı Ceylan 
Tokat 

MUHALEFET ŞERHİ 

TBMM tarafından 10.1.2002 tarihinde kabul edilen 4739 sayılı Yasanın üç maddesi Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçelerinde iade edilen maddelerin mevcut hukukî yapıya, 
devlet sistemine ve Anayasamıza aykırılığı açıkça ortaya konmuştur. 

Yapılması gereken bu maddelerin iade gerekçeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi 
gerekirken, Hükümet yanlışta ısrar etmekte ve maddelerin aynen yasalaşmasını istemektedir. 

Uygulamada çıkacak sorunlar, Anayasa Mahkemesinin muhtemel iptal kararı dikkate alın
dığında bu tutumda ısrar etmek ciddî problemler yaratacaktır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle görüşülen maddelere muhalifiz. 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Necati Yöndar 
Bingöl 

Kemal Kabataş 

Samsun 
M. Sadri Yıldırım 

Eskişehir 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Celal Adan 
İstanbul 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

29.1.2002 

1/949 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 4739 sayılı Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen üç 
maddesi ile ilgili muhalefet şerhimiz: 

Cumhurbaşkanlığı Kanunun 6 ncı, 7 nci ve geçici 1 inci maddelerini tekrar görüşmek üzere 
iade etmiştir. 

1. Kanunun 6 ncı maddesi ile kamu bankalarında çalışan memurların 31.12.2002 tarihine kadar 
bu kurumlardan ayrılmaları veya özel hukuk hükümlerine tâbi olmaları şartı getirilmektedir. Ban
kaların özelleştirilmeleri 25.11.2002 tarihinde tamamlanacağına göre, özelleştirmenin tamam
lanacağı tarihe kadar memurların çalışma hakkı ellerinden alınmamalıdır. Bankaların küçülmesi 
sebebi ile ihtiyaç fazlası memur ortaya çıkar ise bunlar özelleştirme kanununa göre usulüne uygun 
şekilde başka kurumlara nakledilir. 

2. Kanunun 7 nci maddesi ile özel kanunlarla kurulan, kamu güzelkişiliğini, idarî ve malî 
özerkliği haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesaplarının. Başbakanlık tarafın
dan belirlenen Başbakanlık ve Maliye müfettişi ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denet
çisinden müteşekkil bir komisyon tarafından denetleneceği hükmü getirilmektedir. 

Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakeresinde mezkûr kurulların Sayıştay tarafından 
yapılacağı hükmü getirilmişti. Ancak TBMM Genel Kurulunda Hükümet tarafından verilen önerge 
ile Sayıştayın denetim yetkisi kaldırılmıştır. 

Sayıştay, TBMM adına denetim yapan bağımsız yüksek yargı kurumudur. Müfettişler ise 
hükümetin emrinde çalışan personeldir. Siyasî önceliklere göre yönlendirilirler ve baskı altında 
kalırlar. 

Kamu bankalarının tahsil edilemeyen katrilyonlarca lira alacaklarının yeniden düzenlenmesi 
mutlaka sayıştay denetiminden geçirilmelidir. Aksi halde yapılan işlerle ilgili olarak dedikodu, if
tira ve ithamlar ortaya çıkar, siyasî skandallara sebep olur. Ayrıca kurumların Sayıştay denetimi 
dışına çıkarılması Anayasaya aykırıdır. 

3. Kanunun geçici 1 inci maddesinde Ziraat, Halk ve Emlak bankalarının yönetim, denetim ve 
tasfiye kurulu üyelerinin bu Kanun ve 4603 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptıkları işler için özel 
bankaların tâbi olduğu özel hukuk hükümlerine tâbi olacağı hükmü getirilmektedir. 

Özel bankalar, sermaye patronundur. Kendi serveti ile ilgili karar vermekte serbesttir. Ancak 
kamu bankalarında kullanılan kaynak ise kamuya aittir. İdareciler de kamu görevlisidir. Bu bakım
dan özel hukuk hükümlerine tâbi olmaları mümkün değildir. Hükümetler değişince teftiş kurulları 
harekete geçirilerek birçok iddia ve ithamlar ortaya çıkar. Şahıslar, kurumlar, devletin bütünü ve 
siyaset kurumu zedelenir, itibar kaybeder. Toplumda kamu hizmetlerinin ahlaka ve hukuka uygun 
yürütüldüğü hakkında şüphe uyanmasına sebep olacak düzenleme ve tatbikattan uzak durulmalıdır. 
Aksi halde cemiyette güven sarsılır, şüphe yaygınlaşır ve ahlakî çürüme başlar. 

4. Tasarı tâli komisyon olarak Anayasa Komisyonuna havale edilmiş, ancak komisyon raporu 
alınmadan esas komisyonda müzakeresi esastan bir eksikliktir. Cumhurbaşkanının vetosu mad
delerin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesine dayandığına göre maddelerin öncelikle Anayasa 
Komisyonunda müzakeresi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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5. Bu Kanunun bütünü iş hayatı, reel sektör için faydalı olmayacak, özel bankalara onlarca kat
rilyon lira para verilecek devlet bankaları özelleştirilmek istenirken özel bankaların devletleştiril
mesine gidilecektir. İş hayatı çökmeye devam edecektir. 

Cevat Ayhan Aslan Polat 

Sakarya Erzurum 

MUHALEFET ŞERHİ 

Cumhurbaşkanımızın geri gönderme gerekçelerine aynen katılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 
yasanın iyileştirme ile ilgili uygulamalarına hiç değinmemiş olmakla aslında iktidara dolaylı olarak 
geçit vermiştir. 

İyi incelendiğinde yasanın uygulama ile ilgili hükümlerinde de eksiklik ve aksaklıklar 
vardır. 

Geri gönderme konusu olan üç madde bu yasadan çıkarılsa bile; yasanın işlemesi devam eder 
niteliktedir. 

1. Konu: Kamu bankaları, bankacılık işlemleri yönünden özel hukuk kurallarına bağlı 
kalınmasına karşın, personelin kamu görevlisi statüsünü sürdürmesini öngörmüştür. Özelleştirme 
işlemi bitmeden ya da sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşmeden, kamu bankalarındaki 
tüm personelin özel hukuk kurallarına bağlı duruma getirilmesinin hukukla bağdaşmayacağı 
aşikârdır. 

2. Konu: Özel yasalarla kurulan, kamu tüzelkişiliğini havi idarî ve malî özerkliğe sahip kurul, 
üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesaplarının Anayasamızın 160 inci maddesi gereği 
Sayıştayın denetimine tâbi olması gerekir. Yasa ile düzenleme yapılırken kimi kuruluşların denetim 
dışında tutulması, Anayasanın denetim kapsamını belirleyen hükmüne aykırılık oluşturur. 

3. Konu: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 
Yönetim Kurulu, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin bu Yasa ve 4603 sayılı Yasa kuralları 
çerçevesinde yaptıkları işlemlerden dolayı hukuksal sorumluluklarının, özel hukuk hükümlerine 
bağlı olduklarından dolayı, ayrıca bu üyelerin idare hukuku yönünden memur sayılamayacakları 
ifade ediliyor. 

Bu bankaların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar kamu bankası 
niteliği taşıdığı ve bu dönem içinde bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurulları üyelerinin, 
diğer personel gibi kamu kaynaklarını kullanan kamu görevlileri olduğu aşikârdır. 

Bu nedenlerden dolayı bu düzenlemelerin aynen benimsenmesinin karşısındayız. 

M. Altan Karapaşaoğlu Zeki Ergezen 
Bursa Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 811) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ 
GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ 

GÖNDERİLEN KANUN 
MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN 

Kanun No.: 4739 Kabul Tarihi: 10.1.2002 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Tür

kiye'de faaliyette bulunan bankalar, özel fınans 
kurumları ve kendi özel mevzuatları uyarınca 
alınan izinler dahilinde faaliyette bulunan diğer 
malî kurumlar tarafından, bankalar ve diğer 
malî kurumlar ile kredi ilişkisi içinde bulunup, 
fınansal darboğaz yaşayan borçluların; fınansal 
yeniden yapılandırma çerçevesinde belir
lenecek süre ve koşullarla, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce açılmış kredilerle il
gili olarak vadeleri uzatmak, krediyi 
yenilemek, ilave yeni kredi vermek, anapara 
ve/veya faiz indirmek, faizden vazgeçmek, 
kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevir
mek, kredileri aynî, nakdî ya da tahsil şartına 
bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, 
kredileri borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî 
değerler karşılığında kısmen veya tamamen 
tasfiye etmek, diğer bankalarla birlikte hareket 
ederek protokoller yapmak gibi alınacak tedbir
lerle malî kesime olan geri ödeme yükümlülük
lerini yerine getirebilmelerine ve katma değer 
yaratmaya. devam etmelerine imkân veril
mesinin sağlanmasıdır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen; kredileri kıs
men veya tamamen iştirake çevirmek, kredileri 
aynî bir bedel karşılığı devir ve temlik etmek, 
kredileri borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî 
değerler karşılığı kısmen veya tamamen tasfiye 
etmek işlemleri 4603 sayılı Kanuna tâbi ban
kalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mev-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
duatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar 
tarafından yapılamaz. 

Finansal yeniden yapılandırma çerçeve 
anlaşmaları 

MADDE 2.- Bankalar ve özel fınans 
kurumları ile diğer malî kurumlar, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu ve Tasfiye Halinde Tür
kiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin alacak
ları, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazır
lanacak alacaklı kurumların yetkili temsil
cilerince imzalanacak ve onaylama ve kabule 
ilişkin genel şartları Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilecek olan Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları 
kapsamında ve bu Anlaşmaların Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
onaylandığı tarihten itibaren üç yıllık bir süre 
içinde finansal yeniden yapılandırma sözleş
melerine bağlanmak şartıyla gerektiğinde ilave 
finansman da sağlanmak suretiyle yeniden 
yapılandırılabilir veya yeni itfa planlarına bağ
lanabilir. 

Gerektiğinde ilave finansman da sağlan
mak suretiyle yeniden yapılandırılacak veya 
yeni bir itfa planına bağlanacak alacakların 
kapsamı, borçluların nitelikleri, asgari tutar 
ve şartlan ve alacaklılar ile borçlular arasında 
ayrı ayrı imzalanacak finansal yeniden 
yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurları 
birinci fıkradaki usulle saptanan Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları 
ile belirlenir. Finansal Yeniden Yapılandırma 
Çerçeve Anlaşmalarını imzalamayanlar 
tarafından yapılacak sözleşme ve işlemler 
için bu Kanunun ilgili madde hükümleri uy
gulanmaz. 

Alacaklı ve borçlu taraflar arasında im
zalanacak finansal yeniden yapılandırma söz-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
leşmelerine bankalar, özel fınans kurumları ve 
diğer malî kurumlar dışında kalan alacaklılar 
da taraf sıfatıyla katılabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketi, hisseleri kısmen ya da tamamen Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait bankalar, 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaş
malarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borç
ları gerektiğinde ilave finansman da sağlanmak 
suretiyle yeniden yapılandırılan veya yeni bir 
itfa planına bağlanan borçlularla yapılacak 
finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine 
taraf olmaya yetkilidir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tas
fiye Halinde Emlak Bankası Anonim Şirketi, 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaş
malarına ve bu Anlaşmalar kapsamında borç
lularla yapılacak finansal yeniden yapılandırma 
sözleşmelerine ilave finansman sağlamamak 
kaydıyla taraf olabilirler. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına 
göre gerektiğinde ilave finansman da sağlan
mak suretiyle yeniden yapılandırılan veya yeni 
bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer 
alacaklardan, Bankalar Kanununun 15 inci 
maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine tâbi olanları, 6183 
sayılı Kanunun 48 inci maddesinin tecil süresi 
ve teminat şartlarına bağlı olmaksızın, Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarına 
göre taksitlendirmeye ve tecil etmeye yet
kilidir. 

Vergi istisnaları ve teşvik belgeleri 
MADDE 3.- Finansal Yeniden Yapılandır

ma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamın
da düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
sözleşmeleri ve bu sözleşmeler kapsamında 
yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki 
hükümler uygulanır. 

a) Çerçeve anlaşması, düzenlenen sözleş
meler ve bu çerçeve anlaşması ve düzenlenen 
sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca 
yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 
ödenecek damga vergisi ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre ödenecek harçlardan, 

b) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen söz
leşmeler uyarınca alacaklı kuruluşlar tarafından 
her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek 
tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 
gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden, 

c) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen söz
leşmeler kapsamında alacaklı kuruluşların ik
tisap edecekleri motorlu taşıtlar 1318 sayılı 
Finansman Kanununa göre ödenecek taşıt alım 
vergisinden, 

d) Çerçeve anlaşması ve düzenlenen söz
leşmeler kapsamında kullandırılan ve kullan
dırılacak krediler kaynak kullanımı destekleme 
fonundan, 

Ve diğer benzeri vergi, resim, harç, fon 
yükümlülüklerinden (4306 sayılı Kanun 
uyarınca ödenmesi gereken Eğitime Katkı Payı 
hariç) istisna edilmiştir. 

İstisna (Taşıt Alım Vergisi hariç), alacaklı 
kuruluşların çerçeve anlaşması ve düzenlenen 
sözleşmeler uyarınca edindikleri varlıkları el
den çıkardıkları hallerde de uygulanır. 

istisna uygulaması, sözleşme hüküm
lerinin borçlu firmalar tarafından yerine 
getirilememesi veya getirilmemesi hallerinde 
alacağın hukuki yollardan tahsili aşamalarında 
ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar 
açısından da geçerlidir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden 

vazgeçilen alacak tutarları Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, 
borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate 
alınır. 

Sözleşme ile uygulamaya konulan işlem
lerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulan
mış olan vergi, resim ve harç istisnaları geri 
alınmaz. 

Finansal yeniden yapılandırma sözleş
melerine göre borçlan yeniden yapılandırılan 
ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular 
tarafından alınmış olan teşvik belgelerinin 
süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmeler 
ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılır. 

Bankalar, özel fınans kurumları ve diğer 
malî kurumların alacakları ile diğer varlık
larının satın alınması ve yeniden yapılan
dırılarak satılması amacıyla, kuruluş ve faaliyet 
esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu tarafından belirlenecek varlık yönetim 
şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bu işlemler
le ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş iş
lemleri de dahil olmak üzere kuruldukları tak
vim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek 
damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne 
nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği 
ödenecek banka ve sigorta muameleleri ver
gisinden, 1318 sayılı Finansman Kanununa 
göre ödenecek taşıt alım vergisinden, kaynak 
kullanımı destekleme fonuna yapılacak kesin
tilerden ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi hükmün
den istisnadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
bu şirketlere, hiçbir şekil ve suretle şirket ser
mayesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, 
sermaye sağlamak suretiyle katılmaya yet
kilidir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller 
çerçevesinde bankalar arasında alım ve satım 
işlemine konu edilen alacaklar ve bu alacak
ların teminatını oluşturan değerlerin devir ve 
temliki için yapılacak işlemler ve bu işlemler
le ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar için, yedinci 
fıkrada belirtilen vergi, resim, harç ve fon istis
naları 31.12.2004 tarihine kadar aynen uy
gulanır. 

3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda yapılan düzenleme 

MADDE 4.- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 30.- Bu Kanunun 38 in
ci maddesine göre yapılacak bölünmelerde 
Türk Ticaret Kanununun 404 üncü maddesi 
uygulanmaz. 

18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar 
Kanununda yapılan düzenlemeler 

MADDE 5.- A) 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 3 üncü maddesinin (5) numaralı 
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) Kurul üyeleri, görevlerinden ayrıl
malarını izleyen iki yıl içinde, yönetim ve 
denetimleri veya hisseleri Fona intikal eden 
bankalar hariç olmak üzere, bu Kanun kap
samına giren kuruluşlarda görev alamazlar. 
Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacak
ları mesleki ilkeler Kurulca belirlenir. 

B) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) 
bendine (ab) alt bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki (ac) alt bendi eklenmiş, ayrıca, aynı 
maddenin (5) numaralı fıkrasının (c) bendinin 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
ac) Devralınan zararlar sonucunda his

selerinin tamamına sahip olunamaması halinde, 
zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi 
suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak 
üzere bulunacak hisse bedelinin Kurulca belir
lenecek süre içinde banka hissedarlarına öden
mesi karşılığında hisselerini devralmaya, 

Bu Kanun hükümlerine göre temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri 
Fona intikal eden bankaların, tasfiyeleri Fon 
eliyle yürütülen bankaların iflas idarelerinin ve 
hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal 
eden bankaların Fon tarafından borçlarının 
ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya 
alacaklarının devralınması halinde Fonun, üst
lendiği borçlar ve/veya taahhütler ile devraldığı 
alacaklarla ilgili devir ve temlik sözleşmeleri, 
her türlü teminatın tesisi ve kaldırılması, söz
leşmelerin bozulması, dava ve icra takipleri ile 
bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya taahhüt
lerle ilgili diğer her türlü işlemler ve bu işlem
lerle ilgili düzenlenen kâğıtlar, eğitime katkı 
payı hariç olmak üzere her türlü vergi, resim, 
harç, fonlar ve 2548 sayılı Cezaevleri ile Mah
keme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek 
Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi 
hükmünden istisnadır. Bu işlemlerden kaynak
lanan döner sermaye ücreti ödenmez ve diğer 
kesintiler yapılmaz. Ayrıca, alacağa karşılık 
menkul veya gayrimenkul bir malın rızaen 
veya icraen Fon tarafından veya yönetim ve 
denetimleri veya hisseleri Fona intikal eden 
bankalar tarafından satın alınması halinde bu 
işlemlerle ilgili olarak tarafların ödemekle 
yükümlü olduğu vergi, resim, harç (eğitime 
katkı payı hariç) ve döner sermaye ücreti gibi 
malî yükümlülükler aranmaz. 

C ) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasının (b) 
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- 2 3 -

(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
bendinde yer alan "yapacağı anlaşmalar çer
çevesinde kamusal sermayeli olanlar da dahil 
olmak üzere diğer bankalar aracılığıyla Fon 
nam ve hesabına bunları nakde tahvil ettir
meye" ifadesi "yapacağı anlaşmalar çer
çevesinde kamusal sermayeli olanlar da dahil 
olmak üzere diğer bankalar veya üçüncü kişiler 
aracılığıyla Fon nam ve hesabına bunları nakde 
tahvil ettirmeye" şeklinde değiştirilmiş ve aynı 
maddenin (6) numaralı fıkrasının (b) bendinden 
sonra "ve gerekli göreceği" ifadesinden önce 
gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi ve aynı fık
ranın sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

e) Hisselerinin üçüncü kişilere devredil
mesine imkân bulunmaması halinde, (a) ve (b) 
bentlerindeki yetkileri yanında, bu fıkradaki 
sınırlamalarla bağlı olmaksızın, varlık ve 
yükümlülüklerini devralmaya ve/veya varlık ve 
yükümlülükleri ile ilgili her türlü işlemi yap
maya, 

Fon, bu fıkra hükümlerine göre hisseleri 
kendisine intikal eden bankaların, ekonomik 
değeri olan iştirakleriyle ilgili olarak 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulan
maksızın yapılacak sermaye artırımları da dahil 
olmak üzere, yeniden yapılandırma amacıyla 
Kurulca belirlenecek esas ve usuller çer
çevesinde kaynak sağlamak da dahil gerekli her 
türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

D) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesinin (7) numaralı fıkrasının üçün
cü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklen
miştir. 

Bu bankaların başka bir bankaya devredil
mesi ya da başka bir bankayla birleşmesi, his
selerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da 
tasfiyelerine karar verilmesi hallerinde, bu iş
lemlerin tamamlanmasını takip eden iki yıl 
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içinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen 
yönetim kurulu eski üyeleri ile eski denetçileri 
aleyhine, varsa ibralarının iptali ve işlemleri 
nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini 
istemiyle, Fon tarafından 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden dava 
açılabilir. 

E) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 in
ci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan 
"Fon, devraldığı alacakla ilgili olarak iskonto 
da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulun
maya, sulh olmaya, alacağına mahsuben men
kul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve 
alacakları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın 
devralmaya yetkilidir." cümlesi, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Fon, devraldığı ve dava veya iflas takibine 
konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak
ları da dahil olmak üzere bu Kanunda yazılı her 
türlü alacakları ile ilgili olarak iskonto da dahil 
olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmaya, 
sulh olmaya, alacağına mahsuben menkul ve 
gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacak
ları hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devral
maya ve alacağın yeniden itfa planına bağlan
ması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma 
yapmaya ve borçlularla yaptığı anlaşmalar 
kapsamında 14 ve 17 nci maddeler uyarınca 
Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde 
muhafaza tedbiri uygulayıp uygulamamaya, 
dava açıp açmamaya veya açılmış bulunan 
hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince 
durdurulmasını mahkemeden istemeye yet
kilidir. 

F) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 in
ci maddesinin (4) numaralı fıkrasına, birinci 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 
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Fon işlemlerini yürütmede Başkana yar

dımcı olmak üzere Kurul kararıyla Kurum baş
kan yardımcısı statüsünde ve Kurum başkan 
yardımcılarında aranan şartlan taşıyan üç Fon 
başkan yardımcısı atanabilir. 

G) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 
inci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a), 
(b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

a) Fon tarafından, hisseleri kısmen veya 
tamamen kendisine intikal eden bir bankanın 
borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya 
alacaklarının devralınması halinde, bu borç, 
taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak, 3167 sayılı 
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundan doğanlar 
ve takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak 
üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza 
davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, 
taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan 
zarar gören olarak, Fon müdahil sıfatını 
kazanır. Bu davalara bağlı şahsî haklar dahi 
Fona ait olur. 

b) Fon tarafından, hisseleri kısmen veya 
tamamen kendisine intikal eden bir bankanın 
borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya 
alacaklarının devralınması halinde, bu borç, 
taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak, Fonun taraf 
olduğu icra takipleri ile icra takiplerinden kay
naklanan her türlü hukuk davalarının kısmen 
veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi 
halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 
yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uy
gulanmaz. 

c) Fon tarafından, hisseleri kısmen veya 
tamamen kendisine intikal eden bir bankanın 
borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya 
alacaklarının devralınması halinde, bu borç, 
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taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış veya 
açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda 
yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler 
dahil her türlü süre alacağın devralındığı veya 
borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten 
itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile 
durur. 

H) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24 
üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Fon tarafından 15 inci maddenin (7) 
numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden 
atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 
yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal 
eden bankaların iştiraklerinde bu bankaları 
temsilen görev yapan yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin ifası 
sebebiyle açılan ve açılacak her türlü tazminat 
ve alacak davaları Fon aleyhine açılmış sayılır. 
Bu kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına 
hükmolunması halinde kendilerine rücu edilir. 
Bu şekilde atanan yöneticilere bu iştiraklerin 
kamu borçları nedeniyle şahsi sorumluluk yük
lenemez. 

t ) 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 
2 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

f) Bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce açtıkları kredilerini dört yıl içinde 
bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek 
zorundadırlar. 

J) 4389 sayılı Bankalar Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 4.- 1. Kurul, bankacılık 
sisteminde güven ve istikrarı korumak ve 
ekonomik krizin bankaların sermayeleri 
üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek 
amacıyla, bu Kanunun diğer maddelerinde yer 
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alan hükümler saklı kalmak üzere; Türkiye'de 
kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli 
bankaların, krediler ve diğer alacaklar için ay
rılması gereken karşılıklardan, kur değişim
lerinden veya diğer faaliyetlerinden kaynak
lanan zararlarının belirlenerek malî durumlarını 
yansıtan malî tablolarının hazırlanmasını sağ
lamak üzere, her bir bankanın sözleşmeli 
bağımsız denetim kuruluşunu, bankada 
denetim yapmakla görevlendirir. 

Bağımsız denetim kuruluşları tarafından 
31 Aralık 2001 bilanço tarihi itibarıyla düzen
lenen malî tablolar esas alınarak, bilanço 
tarihinden sonra malî tabloları etkileyebilecek 
hususlar da dikkate alınmak suretiyle yapılacak 
özel denetimin kapsamı ve bu denetimde uy
gulanacak esas ve usuller Kurul tarafından 
belirlenerek duyurulur. 

2. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
düzenlenen malî tablolarla ilgili rapor, Kurum
ca belirlenecek ikinci bir bağımsız denetim 
kuruluşu tarafından denetim ilke ve esaslarına 
uygunluk yönünden incelenir. 

3. Bağımsız denetim kuruluşlarınca 
düzenlenen rapor ve malî tablolar, Kurum 
tarafından yapılan gözetim ve denetim 
sonucunda her bir banka için yapılmış olan tes
pitlerle karşılaştırılarak, bankanın malî 
durumunu tam olarak yansıtıp yansıtmadığı ve 
esas ve usullere uygunluğu açısından ilgili ban
kanın görüşleri de alınarak Kurumca değerlen
dirilir. 

4. Bankaların yukarıdaki usule göre 
denetimden geçen ve Kurum tarafından yapılan 
değerlendirmede yeterli bulunan malî tabloları 
ile bağımsız denetim kuruluşunun malî tab
lolara ilişkin raporu, bu tespitler neticesinde or
taya çıkan, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 
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düzenlenen sermaye yeterliliği standart oranı, 
bu oranın yüzde sekizin altında olması halinde 
yüzde sekize ulaşabilmek için gerekli sermaye 
tutarı, sermayenin artırılması veya sermaye 
benzeri kaynak temin edilmesi ve alınması 
gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından 
bankaların yönetim kurullarına bildirilir. 

5. (4) numaralı fıkraya istinaden Kurumca 
yapılan bildirimi izleyen onbeş gün içinde ban
kalar, yedek akçelerle karşılanamayan zarar
ların giderilmesi için, ödenmiş sermayelerinin 
bu zarar kadar azaltılması ve sermaye yeter
liliği standart oranının yüzde sekize ulaşması 
için gerekli sermaye artışının tamamen 
ödenerek sağlanmasını teminen, genel kurul
larını yurt çapında yayın yapan en az bir 
gazetede ilan ederek duyurmak suretiyle 
olağanüstü toplantıya çağırırlar. Genel kurul 
kararının, imtiyazlı pay sahipleri genel 
kurulunca onaylanma şartı aranmaz. 

Genel kurulun toplanması için oy hak
larının yarısına sahip olan pay sahiplerinin 
katılımı yeterlidir. Kararlar katılanların oy çok
luğuyla alınır. 

6. (5) numaralı fıkraya göre banka genel 
kurulunca karara bağlanan ana sözleşme 
değişiklikleri ile rüçhan haklarının kullanımına 
ilişkin hususlar genel kurulu izleyen üç gün 
içinde bankanın başvurusu üzerine ticaret sicil 
memurluklarınca ilan olunur. Sermaye ar
tırımına katılmak isteyen ortaklar bu ilanı iz
leyen on beş gün içinde rüçhan haklarını kul
lanırlar. 

7. Sermaye artırımının gerçekleşmemesi 
halinde Kurul, 14 üncü madde hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, bankaların yeniden yapılan
dırılması programı dahilinde sermayelerinin ar
tırılmasını teminen, bu maddede belirtilen 
esaslar dahilinde kaynak tahsis etmek suretiyle, 
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her bir banka için bir defaya mahsus olmak 
üzere, gerekli görülecek her türlü tedbiri al
maya yetkilidir. 

Yeniden yapılandırma programına katıl
mak isteyen bankaların, (5) numaralı fıkrada 
belirtilen işlemleri tesis etmeleri ve bu işlem
lerden itibaren altı ayı geçmemek üzere 
Kurumca belirlenecek süre içinde Kuruma baş
vurmaları şarttır. 

8. Kurul, (7) numaralı fıkraya göre baş
vuruda bulunan bankalara, yapacağı değerlen
dirmeler çerçevesinde Fon tarafından; 

a) Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 
beşten az ancak sıfırdan büyük ve 30 Eylül 
2001 tarihindeki bilanço büyüklükleri itibariy
le sektördeki payı asgari yüzde bir olan ban
kalarda, bu oranın yüzde beşe ulaşması için 
gerekli sermaye artırımına, ortaklarca veya ser
maye artırımına katılanlarca ödenen tutarı aş
mamak kaydıyla katılınmasını, 

b) Sermaye yeterliliği standart oranları 
yüzde beş ve daha yüksek olan bankalarda, ser
maye yeterliliği standart oranlarının yüzde 
dokuza ulaşmasına yetecek kadar, hisse 
senedine dönüştürülebilir tahvil karşılığı ve 
yedi yıl vadeli olmak üzere sermaye benzeri 
kredi sağlanmasını, 

Temine ilişkin işlemleri ayrı ayrı veya bir
likte yapmaya yetkilidir. 

Ortaklar tarafından 2001 yılı içinde nak
den ödenen ve sermaye yeterliliği standart 
oranının pozitif kısmına isabet eden bölümü (a) 
bendi hükümlerinin uygulanmasında dikkate 
alınır. 

(6) numaralı fıkraya göre rüçhan hakkı 
kullanılmak veya sermaye artırımına katılın-
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mak suretiyle yapılan ve sermaye artırımına 
ulaşmayan ödemeler sermayeye dönüşür. 

Fon tarafından bankaya yapılan sermaye 
katılımının teminatını oluşturmak üzere, ban
kanın yönetim ve denetimini doğrudan veya 
dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklara ait 
hisseler Fon tarafından rehin alınır. Rehne baş
vurulması gerektiğinde, rehinli hisse senet
lerinin mülkiyeti başkaca bir işlem yapılmasına 
gerek olmaksızın Fona geçer. Fon tarafından 
muhafaza edilecek bu rehinli hisseler üçüncü 
kişilerce hazcedilemez, üzerine ihtiyati haciz 
ve ihtiyati tedbir konulamaz, üçüncü kişilere 
teminat gösterilemez. 

Bankalar, (a) bendi hükümlerine göre Fon 
tarafından bankaya yapılan sermaye katılım
larının en az yüzde altmışına karşılık gelen 
tutarı, aynı risk grubunda bulundukları gerçek 
ve tüzel kişiler ile bankalar ve diğer malî 
kurumlar hariç olmak üzere, bankacılık ilke ve 
teamülleri çerçevesinde 30 Haziran 2003 
tarihine kadar kredi olarak kullandırırlar. 

9. Bilanço büyüklüğü itibarıyla sektördeki 
payları yüzde birin altında olan mevduat 
kabulüne yetkili özel sermayeli bankalar da, 
diğer bankalarla devir veya birleşme suretiyle 
sektördeki paylarını en az yüzde bire çıkar
maları ve (7) numaralı fıkra hükümleri çer
çevesinde Kuruma başvurmaları halinde (8) 
numaralı fıkranın (a) bendinde yer alan tedbir
lerden yararlanabilirler. 

10. Bu madde hükümlerine göre Fon 
tarafından bankaya sermaye veya sermaye ben
zeri kredi olarak verilen tutarlar 15 inci mad
denin (2) numaralı fıkrası hükümleri çer
çevesinde Hazine Müsteşarlığınca Fona ik-
razen verilmek üzere ihraç olunacak Devlet İç 
Borçlanma Senetleriyle karşılanır. 

11. Bu maddeye göre alınacak tedbirlerin 
uygulanmasını teminen banka genel kurulların-
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ca alınan kararlara karşı açılacak davalara ve 
ihtiyati tedbir taleplerine banka merkezinin 
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi 
tarafından bakılır. O yerde, birden fazla asliye 
ticaret mahkemesi bulunması halinde yetkili 
mahkeme (1) numaralı asliye ticaret mah
kemesidir. 

Açılacak davalarda, mahkemelerce 
teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir karan 
verilemez. Teminat tutarı kamu yaran 
gözetilerek ve duruşma yapılarak ilgili mah
keme tarafından belirlenir. 

12. Bu madde uyarınca yapılacak genel 
kurul toplantısına, sermaye azaltım ve ar
tırımına, sermayenin tesciline, sermaye ar-
tınmına konu hisselerin devir sürelerine, hisse 
senedine dönüştürülebilir tahvil ihracına ve bu 
tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesine 
ilişkin işlemlerin esas ve usulleri Kurulca belir
lenir. Belirtilen konularda Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uy
gulanmaz. Kurul, bu Kanun, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu 
kanunlara ilişkin mevzuatla belirlenen, ban
kaların malî tablolarının yayımı ve yıllık 
olağan genel kurul toplantılannın yapılması ile 
ilgili süreleri değiştirmeye yetkilidir. 

13. Bu madde uyannca kanuni ve ihtiyari 
yedek akçeler ile sermayenin azaltılmasına 
konu edilen zararlar, 3.6.1949 tarihli ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasında belirlenen esaslar 
çerçevesinde bankaların kazancının tespitinde 
gider olarak matrahtan indirilir. 

14. Kurul, bu maddenin uygulanmasına ve 
bu maddedeki tedbirlerin uygulanması 
sonucunda Fon tarafından edinilen banka his
selerinin satış ve devrine,, sermaye benzeri 
kredilerin sermayeye dönüştürülmesine ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye, bu kapsamda 
düzenleme yapmaya yetkilidir. 
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15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda 
Yapılan Düzenlemeler 

MADDE 6.- A) 4603 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra 
özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel 
çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde 
bankaların yönetim kurullarınca gerek özel 
hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere 
kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel 
hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul et
meyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre 
çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalan
mayan personel, bankaların yönetim kurul
larınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Devlet Personel Başkanlığı kendisine bil
dirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün 
içerisinde (özelleştirme kapsam ve/veya prog
ramındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve 
pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili 
kurum veya kuruluşa gönderir. İlgili kurum ve 
kuruluş bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak 
en geç beş iş günü içinde bu personelin atan
malarını yaparak atamalara ilişkin bilgileri 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkan
lığı ile ilgili bankalara bildirir. Atama tarihi 
itibarıyla personelin bankalarla ilişiği kesilmiş 
sayılır. Personelin atandığı kurumda fiilen 
göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede 
her türlü malî ve sosyal haklan bankalarca kar
şılanmaya devam olunur. Bu fıkrada hüküm 
bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri 
uygulanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda 
Yapılan Düzenlemeler 

MADDE 6. - Kanunun 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Melin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Ataması yapılan personel hakkında ban

kalar tarafından yapılacak tebliğ işlemini 
takiben 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 62 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasın
dan atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşu 
sorumludur. 

Ancak, bu şekilde nakledilen personelden 
anılan madde uyarınca eski kadrolarına ait hak
ları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için 
bankacılık tazminatı da şahıslarına bağlı bir 
hak teşkil etmez. 

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kap
samında Özelleştirme Fonu tarafından yapıl
ması öngörülen ödemeler ilgili bankalar 
tarafından yapılır. 

1.1.2002-31.12.2002 tarihleri arasında uy
gulanmak üzere bu madde uyarınca, bankalar
dan genel bütçeli daireler ile katma bütçeli 
idarelere ve bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlara, genel ve katma bütçelerin transfer 
tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile sosyal 
güvenlik kuruluşlarına nakli yapılan personelin 
aylık ve diğer özlük hakları karşılığı tutar, ilgili 
bankalarca Maliye Bakanlığı Merkez Sayman
lık hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutar bir taraf
tan bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, 
diğer taraftan Maliye Bakanlığı bütçesinde 
açılacak bir tertibe özel ödenek kaydedilir. 
özel ödenek kaydedilen tutarları kurum ve 
kuruluşların bütçelerinin ilgili tertiplerine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Nakli 
yapılan personelin aylık ve diğer özlük hakları 
karşılığı tutar, aylık dönemler itibarıyla ilgili 
bankalar ve Maliye Bakanlığınca müştereken 
tespit edilir ve bu miktar en geç tespitin yapıl
dığı ay sonuna kadar bankalarca yukarıda belir
tilen hesaba yatırılır. 

B) 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
aşağıdaki fıkra ve aynı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi veya Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi tarafından devir alınacak taah
hütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir 
alan bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit 
ve/veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi 
şeklinde sermaye olarak avans mahiyetinde 
ödenir. Ancak Hazinece avans mahiyetinde 
yapılan ödemeler Bankalar Yeminli Murakıp-
larınca yapılacak incelemeler sonucu onay
lanacak devir bilançoları esas alınarak kesinleş
ti ri lir. Söz konusu inceleme sonucunda tespit 
edilen Hazine aleyhine doğmuş fark ve devir 
tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taah
hütler nakde dönüştükleri takdirde nakde 
dönüştükleri tarih itibarıyla Hazinece nakit 
ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi 
olarak ödenir. Hazine lehine bir farkın tespit 
edilmesi halinde ise söz konusu fark ilgili yıl 
bütçe kanununda belirtilen esaslar dahilinde 
devir alan banka tarafından Hazineye ödenir. 

Bu madde hükmü uyarınca yapılan Tür
kiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin devir 
işlemleri nedeniyle doğan menfi farka ilişkin 
hesaplar muhasebe kayıtlan bakımından Tas
fiye Halinde Emlak Bankası Anonim Şirketinin 
Hazineye borçlu olmasını sağlayacak şekilde 
izlenir. Bu madde uyarınca yapılan devir 
sonucu oluşan menfi fark nedeniyle doğan 
Hazine alacağı 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 446 ncı maddesinin ikinci fık
rasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu 
devirden dolayı T.C. Ziraat Bankası bilan
çosunda görünen alacaklar özelleştirme süreci 
başlayana kadar karşılık ayırılarak giderilir. 

4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesinin (5) numaralı fıkrasının (c) bendi 
hükümleri bankanın taraf olduğu davalar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
yönünden (tesis edilen teminatlar iade olunur); 
16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası hüküm
leri banka aleyhine yapılacak takipler yönün
den ve 16 ncı maddenin (9) numaralı fıkrası 
hükümleri Bankanın alacak ve borçları yönün
den Tasfiye Halinde Emlak Bankası Anonim 
Şirketi hakkında da uygulanır. 

C ) 4603 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun geçici 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
süreler içinde emeklilik hakkını kullanmayan
lara son kez bu maddenin yürürlük tarihinden 
itibaren iki ay içinde emekli olmaları halinde 
emekli ikramiyeleri %20 fazlasıyla ödenir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Mensupları 
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına tâbi per
sonel için de bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamında emekli olan per
sonel emekli olduğu tarihten itibaren üç yıl 
içinde anılan bankalarda yeniden istihdam 
edilemez. 

25.11.2000 tarihinde bu bankalarda 
çalışan personelden özel hukuk hükümlerine 
geçirilenlerin hizmet sözleşmelerinin 
31.12.2003 tarihine kadar, bankaların disiplin 
yönetmelikleri hükümleri saklı kalmak kaydıy
la 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi 
dışında kalan sebeplerle bankalar tarafından 
feshedilmesi halinde söz konusu personel hak
kında bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin (3) 
numaralı fıkrası uyarınca işlem tesis edilmek 
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 
Bu kapsamda olan personele sözleşmenin feshi 
nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı ödenmez. 
Bankaların kurduğu, kuracağı ve iştirak ettiği 
veya edeceği bilgi sistemleri ve/veya alternatif 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
dağıtım kanalları amaçlı şirketlere bu bankalar
dan geçen ve T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesi uyarınca kurulan Türkiye Emlâk Ban
kası Anonim Şirketi Emekli ve Yardım Sandığı 
Vakfı ile irtibatları devam eden personelden is
teyenlerin anılan sosyal güvenlik kurumları ile 
irtibatları devam eder. Bu fıkra hükümleri bu 
personel hakkında da uygulanır. 

Denetim 

MADDE 7.- Özel kanunlarla kurulmuş 
kamu tüzel kişiliğini ve idari ve malî özerkliği 
haiz kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurum
ların yıllık hesaplan Başbakanlık tarafından 
belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye 
müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 
denetlenir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul 
ve bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkın
daki yıllık rapor, her yılın Mayıs ayı sonuna 
kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve 
kuruluşlar faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir 
defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonunu bilgilendirir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul 
ve bunlara bağlı kurumlar 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi 
değildir. 

Bu madde kapsamındaki kurul, üst kurul 
ve bunlara bağlı kurumların kanunlarındaki ve 
diğer kanunlardaki bu maddeye aykırı hüküm
ler uygulanmaz. 

GEÇlCÎ MADDE 1.- Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye 
Emlâk Bankası Anonim Şirketi ve Tasfiye 
Halinde Emlâk Bankası Anonim Şirketinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Denerim 

MADDE 7. - Kanunun 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 1. - Kanunun geçici 1 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Tasfiye 
Kurulu üyeleri, bu Kanun ve 15.11.2000 tarihli 
ve 4603 sayılı Kanun kapsamında işlemler yap
maya, 21.2.2001 tarihinden önce açılmış esnaf 
ve sanatkâr kredileri, küçük ve orta boy işletme 
kredileri ve zirai krediler ile bu Kanunun 1 inci 
ve 2 nci maddesi kapsamındaki kredileri söz 
konusu maddelerde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yeniden yapılandırmaya yet
kilidirler. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketi ve Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şir
keti Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu 
üyelerinin bu Kanun ve 4603 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde yaptıkları işlemlerden 
dolayı hukuki sorumlulukları bankacılık sek
töründe faaliyette bulunan özel bankaların 
yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına uy
gulanan özel hukuk hükümlerine ve mevzuata 
tâbidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketi ve Türkiye Emlâk Bankası Anonim Şir
keti Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu 
üyeleri ceza ve idare hukuku bakımından 
memur sayılmazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Emlâk Konut 
Anonim Şirketinde çalışmakta olan memur ve 
sözleşmeli personel (kapsam dışı personel 
dahil) kamu kurum ve kuruluşlarına 
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 
nci maddesi esasları uyarınca Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından nakledilir. Bu maddeye 
göre yapılması gereken ödemeler Emlâk Konut 
Anonim Şirketi tarafından yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi; 2002 yılı iş 
planı ve programlarında 2002 yıl sonuna kadar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 811) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Kabul Ettiği Metin) 

Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
bankacılık usullerine uygun olarak kullandırıl
mak üzere, tarım kesimine, esnaf ve sanatkâra, 
küçük ve orta boy işletmelere ve ihracatçılara 
kendi kaynaklarından en az bir buçuk katrilyon 
Türk Lirası karşılığı yabancı para ve Türk 
Lirası ilave plasman limiti tahsis ederler. 

Yürürlük 

MADDE 8.-Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinin ( B ) fıkrası 3.7.2001 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 811) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 786) 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/744) 

T.C. 
Başbakanlık 2.8.2000 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-120/3757 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.5.2000 
tarihinde kararlaştırılan "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 
Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Modern ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek, 

bir daha suç işlemesinin önüne geçerek topluma faydalı bir fert olarak serbest bırakmaktır. 
insan haklarına yer veren ve bu haklara üstünlük tanıyan ceza sisteminin amaçlarına ulaşılabil

mesi, insan haklarına saygılı bir ceza infaz sisteminin kurulmasına bağlıdır. Ceza infaz sisteminin 
en önemli unsurlarından birisi de ceza infaz kurumlarında görev yapan personeldir. Bu personelin 
özel bir eğitime tâbi tutularak yetiştirilmesi, cezadan beklenen amacın gerçekleşmesi ve hüküm
lülerin ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılması yönünden büyük katkı sağlayacaktır. 

Tasarı, ceza infaz kurumlarında çalışacak personelin hizmet öncesinde ve hizmet içinde özel 
bir eğitim verilerek yetiştirilmelerini sağlamak üzere, Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Per
soneli Eğitim Merkezinin ve ihtiyaç halinde bölge eğitim merkezlerinin kurulması ve burada 
yapılacak eğitimin esas ve usullerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personelin yetiştirilmesi ve 

meslekî eğitimlerinin sağlanması için, Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Mer
kezi ile ihtiyaç duyulan yerlerde bölge eğitim merkezlerinin kurulması amaçlanmıştır. 

Madde 2. - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden idare memur
luğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurum
larda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin bu 
Kanunun kapsamına gireceği belirtilmiştir. 

Madde 3. - Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personelin yetiştirilmesi 
amacıyla Ankara'da Adalet Bakanlığına bağlı olarak Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli 
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Eğitim Merkezi; ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün önerisi, Adalet Bakanının uygun 
görmesiyle ihtiyaç duyulan yerlerde de bölge eğitim merkezlerinin kurulacağı öngörülmüş ve 
Kanunda geçen "eğitim merkezi" ve "eğitim merkezleri" terimlerinin hangi merkezleri ifade 
edeceği belirtilmiştir. 

Madde 4. -Eğitim merkezlerinin görevleri bentler halinde sayılmıştır. 

Madde 5. - Eğitim merkezlerinin bir başkan ve iki başkan yardımcısı ile bir bürodan oluşacağı 
açıklanmıştır. 

Madde 6. - Eğitim merkezi başkanları ve başkan yardımcıları ile büronun görevleri düzenlen
miştir. 

Madde 7. - Eğitim merkezi başkanı ve başkan yardımcılarının atanmalarına ilişkin esas ve 
usuller düzenlenmiştir. Ayrıca başkan ve başkan yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 8. - Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulunun oluşumu, üyelerinin 
görev süreleri, toplanma zamanı ve görevleri sekreterlik görevinin yerine getirilmesi düzenlenmiş; 
bu Kurulun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konuların yönetmelikle düzenlenmesi ön
görülmüştür. Ayrıca Eğitim Kurulu üyeliğinin özendirici olması amacıyla, üyelere huzur ücreti ve 
huzur hakkı ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 9. - öğretim görevlilerinin kimlerden oluşacağı, görevleri ile bu görevlerinin yerine 
getirilmesinde uyulacak esas ve usullerin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. - Eğitim amacıyla, eğitim merkezlerine kimlerin kabul edileceği, Devlet memuru 
iken sınavlarda başarılı olup, merkezlere alınanların tâbi tutulacakları esas ve usuller ile Devlet 
memuru olmayanlara verilecek aylık harçlıkların miktarı gösterilmiştir. 

Madde 1 1 . - Eğitim merkezlerindeki hizmet öncesi eğitimin süresi, bu sürenin Eğitim Kurulun
ca belirlenmesi, hastalık sebebiyle izinli geçirilen sürelerin ne kadarının eğitimden sayılacağı; 
kurumlarda görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin 
eğitim merkezlerinde yaptırılması ve eğitimlere ilişkin sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi düzenlenmiştir. 

Eğitim görenlerin yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulmaları, eğitimi başarıyla 
tamamlayanların durumlarına uygun boş kadrolara atanmaları, başarılı olamayanların ise eğitim 
merkezleri ile ilişiğinin kesilmesi ve ödenen harçlık ve yapılan masrafların talep edilememesi ve 
daha önce Devlet memuru olanların eski görevlerine iade edilmeleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. - Eğitim merkezlerinde görev yapan başkan ve başkan yardımcıları dışındaki per
sonelin atanmaları ve özlük işlemlerinin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi ve 
bunlara Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 13. - Eğitim merkezlerinin, Adalet Müfettişleri tarafından denetleneceği ve bu merkez
lerdeki başkan ve başkan yardımcıları dışındaki personelin ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce de denetleneceği belirtilmiştir. 
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Madde 14. - Eğitim merkezlerinde, eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak amacıyla, 
yatılı tesislerin kurulması, eğitim görenlere ve eğitim merkezlerinde çalışan personele yemek 
çıkarılması, bu tesislerin her türlü ihtiyaç ve giderleri ile hizmet öncesi eğitime alınanların resmî 
kıyafet ve harçlıklarının Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve yatılı tesislerde kalanlardan 
yatak ve yemek ücreti alınmaması düzenlenmiştir. 

Madde 15. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanların buralar
da geçirdikleri süre kadar mecburî hizmetle yükümlü oldukları ve bu konuda Devlet Memurluğu 
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 16. - Eğitim merkezlerinde görevlendirilen öğretim görevlileri ile öğretmenlere 
ödenecek ders ve ek ders ücreti miktarları gösterilmiştir. 

Madde 17. - ihdas edilen kadrolar belirtilmiştir. 

Madde 18. -Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev ve çalışması ile buralarda çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, disiplin ve denetimine ilişkin esas ve usuller; eğitim merkezlerine kabul 
edileceklerde aranacak nitelik ve şartlar giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler ve sınavlara 
ilişkin esas ve usuller ile eğitim görenlerin tâbi tutulacakları disiplin kurallarının ve diğer hususların 
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1. - Hizmet öncesi eğitime başlamaya ilişkin esasların eğitim merkezlerinin 
donanım ve fizikî şartlan dikkate alınarak Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiş, ayrıca eğitim mer
kezleri için ihtiyaç duyulan bina ve yatılı tesislerin sağlanma şekli ve süresi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumlan ve tutukevlerin
de görev yapan veya aday olan personelin görevlerini aksatmamak kaydıyla gruplar halinde belir
lenecek esaslar doğrultusunda adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi olmaları ve 
buna ilişkin esaslar ve usuller belirtilmiştir. 

Geçici Madde 3. - Kanunda sözü edilen yönetmeliklerin hangi süre içinde yürürlüğe 
konulacağı belirtilmiştir. 

Madde 19. - Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 20. - Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 12.12.2000 
Esas No.: 1/744 

Karar No.: 4 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı, Adalet 

Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
malarıyla Komisyonumuzun 7.12.2000 tarihli 4 üncü birleşiminde incelenip görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Eğitim Kurulu üyelerine ödenecek huzur ücreti ve 
huzur hakkı için belirlenen (5000) gösterge rakamı, Komisyonumuzun 28.11.2000 tarihli 2 nci bir
leşiminde incelenerek görüşülen ve aynen benimsenmesi uygun görülen Adalet Bakanlığının Teş
kilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7 maddesinde belirlenen (2000) gösterge rakamına paralel 
olarak (2000) şeklinde değiştirilmiştir. 

ilk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mec
burî Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
melik ile özel mevzuatına göre yarışma ve yeterlilik sınavları ile girilen meslekler hariç, 
memuriyete ilk giriş sınavlarının Devlet Personel Başkanlığınca yaptırılması öngörülmüştür, idare 
memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin de Devlet memurluğu sınavını kazanan
lar arasından belirlenmesi amacıyla Tasarının 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

"Eğitim merkezlerine kabul 

Madde 10. -Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre Adalet 
Bakanlığınca belirlenecek sayıda olmak üzere; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu 
öğrenciliği için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacak Devlet Memur
luğu sınavlarında başarılı olan ve Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte gösterilen nitelikleri 
taşıyıp, Devlet Personel Başkanlığınca Adalet Bakanlığına bildirilenler alınır. Devlet memuru 
olarak görev yapmaktayken bu sınavlarda başarılı olanların eğitime alınabilmeleri için kurumlarının 
muvafakatlan alınır ve bunlar eğitim süresince ücretli izinli sayılırlar. Devlet memuru olmayanlara 
(3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mik
tarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz." 

Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim içerisinde veya eğitim görerek ataması yapılanların 
buralarda geçirdikleri sürenin iki katı kadar mecburî hizmetle yükümlü oldukları ve mecburî hiz
metin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tazminat miktarlarını belirlemek amacıyla 
Tasarının 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

"Mecburî hizmet 

Madde 15. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğ
retim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerek
tiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine 
yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla tazminat olarak ödemek zorundadırlar. 

Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle 
memurluktan çıkarılmış olanlar, mecburî hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı iki katı 
fazlasıyla ödemek zorundadırlar. 

Mecburî hizmet yükümlülüğünün 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. 
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Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz." 

Tasarının diğer maddelerinin, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen benimsenmesi uygun 
görülmüştür. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Emin Karaa 

Kütahya 
Kâtip 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

d, 
Üye 

Erol Al 
istanbul 

Üye 
Mehmet Gül 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

istanbul 
(8. maddeye muhalif 
olarak imzalıyorum) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
/. Sühan Özkan 

istanbul 
Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Fahrettin Kııkaracı 
Erzurum 

15,16. Maddelere muhalifim) 
Üye 

İsmail Aydınlı 
İstanbul 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

istanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Fethullah Erbaş 
Van 

(Toplantıya katılmadı) 

Sözcü 
Salih Erbeyin 

Denizli 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 

Üye 
Mustafa Düz 

istanbul 
Üye 

Mehmet Pak 
istanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 

Üye 
Erdoğan Sezgin 

Samsun 
Üye 

Orhan Bıçakçıoğlu 
Trabzon 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 6.12.2001 

Esas No. : 1/744 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak 2,8.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve 4.10.2000 tarihinde Başkanlıkça Talî Komisyon olarak Adalet Komisyonuna Esas 
Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Per
soneli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 16.1.2001 tarihinde yaptığı 21 inci 
birleşiminde Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile Adalet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de 
katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; ceza infaz sisteminin en önemli unsurlanndan birisi olan ceza infaz kurumların
da görev yapan personelin özel bir eğitime tâbi tutularak yetiştirilmesi, modern ceza infaz sis
teminin amacına ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır. 

Tasarı ile; hükümlünün ıslah edilerek bir daha suç işlemesinin önüne geçilmesi ve topluma fay
dalı fertler olarak kazandınlması sürecinde, önemli görevleri bulunan ceza infaz kurumları per
sonelinin daha çağdaş bir düşünce düzeyine kavuşturulabilmesi amacıyla özel bir eğitim verilerek 
yetiştirilmesi için eğitim merkezleri ve ihtiyaç halinde bölge eğitim merkezlerinin kurulması ve 
burada yapılacak eğitimin esas ve usullerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

- Tasan ile getirilen düzenlemenin olumlu karşılandığı, ancak konunun etkinlik ve verimlilik 
açısından da ele alınmasına ihtiyaç olduğu, 

- Bütçeye ek yük getirecek yeni birimler ve kadrolar oluşturulması yerine mevcut personelin 
ve eğitim merkezinin değerlendirilmesi suretiyle, bu hizmetin yerine getirilebileceği, 

- Hizmetin yeni yapılanmaya gitmeden, mevcut eğitim tesisleri aracılığıyla veya hizmet 
kiralama suretiyle yerine getirilmesinin daha uygun olacağı, 

- Tasarı ile eğitime tâbi tutulanlara getirilen mecburî hizmet yükümlülüğünün, genel düzen
lemelere paralel hale getirilmesinin daha uygun olacağı, 

İfade edilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 

- Ceza ve infaz kurumlan ve tutukevleri personelinin özel bir eğitimden geçmediği, ancak kısa 
süreli eğitim verilebildiği, personelin eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla sözkonusu 
tasarının hazırlandığı, 

- Ankara'da bir eğitim merkezinin mevcut olduğu Tasarı ile 6 ilimizde daha bölge eğitim mer
kezleri kurulmasına ihtiyaç duyulduğu, 

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden, idare memurluğu öğren
cileri ile infaz koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev 
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yapan personelin aday memurluk, hizmetiçi ve görevde yükselme eğitimlerinin düzenlendiği, ay
rıca bir danışma organı olarak Eğitim Kurulunun oluşturulduğu ve hizmetlerin yürütülmesi için yeni 
kadrolara ihtiyaç olduğu, 

Belirtilmiştir. 

Komizyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri takiben Tasarının, daha ayrın
tılı biçimde incelenmesi amacıyla bir "Alt Komisyon" kurulması kararlaştırılmıştır. 

Alt Komisyon, muhtelif tarihlerde konuyla ilgili olarak yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucun
da, Ceza înfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinin teşkilâtlanmasına ilişkin 
esaslarda ve buna paralel olarak kadrolarında, değişiklik yapılması hususunda Komisyonumuza 
temennide bulunma karan almıştır. 

Alt Komisyonda yapılan çalışmalar sonucunda Tasarının; 

- 1 inci maddesi; bölge eğitim merkezlerinin 3 adet ile sınırlandınlması, 

- 3 üncü maddesi; Ankara'da eğitim merkezinin, istanbul, İzmir ve Diyarbakır illerinde de böl
ge eğitim merkezlerinin kurulmasının öngörülmesi, 

- 5 ve 6 ncı maddelerinin; birleştirilmesi ve eğitim merkezlerinin başkanlık bölge eğitim mer
kezlerinin ise, şube müdürlükleri olarak örgütlenmesi, 

- 7 nci maddesi; Başkan ve Başkan Yardımcılığına atanacaklar arasına üniversite öğretim 
üyelerinin de eklenmesi, atamalannın ise, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü yerine, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca önerilecek adaylar arasından yapılması, 

- 8 inci maddesine, 7 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyesinin ilave edilmesi, 

- 10 uncu maddesi; eğitim merkezine kabul edileceklerin, Devlet Memurluğu sınavında 
başanlı olanlar arasından seçilmesi, 

- 15 inci maddesi; her öğretim yılı için, 2 yıl mecburî hizmet yükümlülüğünün getirilmesi, ay
rıca; hizmet öncesi eğitimini tamamlamadan ayrılanların yükümlülüklerine açıklık getirecek şekil
de düzenlenmesi, 

- 16 ncı maddesi; Adalet Komisyonunda benimsenen haliyle ek ders ve ders ücretlerinin genel 
hükümlere paralel hale getirilmesi, 

- 17 nci maddesi, ekli kadro cetvellerinin yapılan değişikliklere paralel hale getirilmesi, 

- 2 ve 4 üncü maddeler aynen, 

- 9,11,12,13, 14 ve 18 inci maddeleri 8, 10,11, 12,13 ve 17 nci maddeler olarak aynen, 

- Geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri aynen, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 19 ve 20 nci maddeleri ise 18 ve 19 uncu maddeler olarak, 

Kabul edilmiştir. 

Bu defa Komisyonumuzun 29.11.2001 tarihinde yaptığı 17 nci birleşimde, Hükümeti temsilen 
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımlanyla, Alt Komisyon tarafından 
hazırlanan metin esas alınmak suretiyle Tasannın maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Alt Komisyon metninin; 

- 1 inci maddesi; "üç adet bölge eğitim merkezinin" ibaresi bölge eğitim merkezlerinin 
sayısının 3 üncü maddede belirlenmesi nedeniyle "bölge eğitim merkezlerinin" olarak redaksiyona 
tâbi tutulması suretiyle, 

- 2 nci maddesi aynen, 

- 3 üncü maddesi; birinci fıkrasının ikinci cümlesinde Bölge Eğitim Merkezlerinin kurulacağı 
illeri belirleyen hükmün "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak dört ilde Bölge 
Eğitim Merkezi kurulabilir." şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi aynen, 

- 5 inci maddesi; alınan redaksiyon yetkisi çerçevesinde, eğitim merkezlerinin müdürlük 
olarak örgütlenmesini ve müdürlüklerin oluşumu ile görevlerinin ayrı maddeler olarak düzenlen
mesini teminen Birinci Bölüm başlığı ile 5 inci madde başlığının "Eğitim Merkezi Müdürlüğü" 
olarak değiştirilmesi, müdürlüklerin oluşumunu düzenleyen 5 inci maddenin "Eğitim merkezleri, 
müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur." olarak düzenlenmesi, Eğitim merkezi müdürlük
lerinin görevlerinin yeni 6 ncı madde olarak düzenlenmesi ve metinde geçen "Başkanın" ve "Baş
kan" ibarelerinin "müdürünün" ve "müdür" olarak redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 6 ncı maddesi; Eğitim merkezi yöneticilerinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
yerine Ceza ve Tevfıkevleri Genel Müdürünün önerisiyle atanmasını teminen verilen önerge doğ
rultusunda değiştirilmesi suretiyle ve 7 nci madde olarak, 

- 7 nci maddesi; 1 numaralı fıkrasının (a) bendinin önceki maddede yapılan değişikliğe paralel 
olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun seçeceği bir üyenin eğitim kurulunun oluşumundan 
çıkarılması ve diğer bendlerin yeniden teselsül ettirilmesi, 2 numaralı fıkrasından sonra gelen fık
ranın, eğitim kurulunda görev alacak personelin kamu görevlileri olmaları ve genellikle devamlılık 
arz etmeyen kurullarda görev alan görevlilere 1000 gösterge rakamı esas alınarak huzur ücreti ve 
huzur hakkı ödenmesi nedeniyle, genel uygulamaya paralellik sağlayacak şekilde yeniden düzen
lenmesi suretiyle ve 8 inci madde olarak, 

- 8 inci maddesi; metindeki "kontrolörler" ibaresinin ifadeye açıklık getirmek amacıyla "ceza 
infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri" olarak redaksiyona tâbi tutulması suretiyle ve 9 uncu 
madde olarak, 

- 9 uncu maddesi; başka kurumlardan sınavlara katılmanın uygulamada bazı sakıncalara neden 
olabileceği düşüncesiyle, "Devlet memuru olarak görev yapmakta iken sınavlarda başarılı olanların 
eğitime alınabilmeleri için, kurumların muvafakatlan aranır ve bunlar eğitim süresince ücretli izin
li sayılarlar. Devlet memuru olmayanlara "ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 10 uncu mad
de olarak, 

- 10 uncu maddesi; dördüncü fıkrasındaki "Bu atamaların yapılması herhangi bir izne tâbi 
değildir." ibaresinin ve beşinci fıkrasındaki "Bunlardan daha önce Devlet memuru olanlar eski 
görevlerine iade edilir." ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle ve 11 inci madde olarak, 

- 11 inci ve 12 nci maddelerinde yer alan; "başkan ve başkan yardımcısı" ibarelerinin daha ön
ce yapılan değişikliklere paralel olarak "müdür ve müdür yardımcısı" olarak redaksiyona tâbi tutul
ması suretiyle 12 ve 13 üncü maddeler olarak, 
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- 13 üncü maddesinde yer alan; "kurulur" ibaresinin "kurulabilir" olarak redaksiyona tâbi 
tutulması suretiyle ve 14 üncü madde olarak, 

- 14 üncü maddesi; ikinci fıkrasındaki "ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple 
ayrılanlar" hükmünün ileride oluşabilecek birtakım hukukî tartışmaları önlemek amacıyla metinden 
çıkarılması suretiyle ve 15 inci madde olarak, 

- 15 inci maddesi; ders ve ek ders ücretlerine ilişkin esaslarda yeni düzenleme yapılması 
suretiyle 16 ncı madde olarak, 

- 16 ncı maddesi; ekli listelerde yer alan kadroların metinde yapılan değişikliklere paralel 
olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle 17 nci madde olarak, 

- 17 nci maddesi; geçici 3 üncü madde ile birleştirilmesi suretiyle 18 inci madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi, geçici 1 inci madde olarak aynen, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19 uncu maddeler 19 ve 20 nci maddeler olarak aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

M. Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Aydın Ayaydın 
istanbul 

Başkanvekili 
Hayrettin özdemir 

Ankara 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 
Üye 

M. Güven Karahan 
Balıkesir 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 
Masum Tiirker 

İstanbul 

Sözcü 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Nesrin Nas 
İstanbul 
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Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Metin Ergim 
Muğla 

Üye 

Üye 
Arslan Aydar 

Kars 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Serdaroğlu 

Kastamonu 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Kemal Kabataş LütJîCeyl 

Samsun Tokat 
an 

MUHALEFET ŞERHt 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli 
Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı" hakkında muhalefet şerhidir. 

Cezaevlerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışanların meslek içi ve meslek öncesi 
eğitime tabi tutularak kendilerine işlerine uygun vasıflar kazandırılması acil olarak yerine getiril
melidir. Mahkûm ve tutukluların insan olarak hak ve hukukunun korunması, huzur ve güvenliğin 
temini eğitilmiş ve uygun vasıflara sahip personel ile mümkün olur. Kamu yönetiminde kalite ve 
verimliliğin geliştirilmesi, şikayetlerin giderilmesi için meslek içi ve meslek öncesi eğitim her 
kurumda ele alınmalıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve sosyal tesisler adı altında birçok yerde kurulmuş 
tesisler bulunmaktadır. Bunların birçoğu da eğitim dışında kullanılmaktadır. 

Her kurumun eğitim ihtiyaçları için ayrı tesis kurması israfa sebep olmaktadır. Kurulmuş tesis
lerin kapasiteleri kullanılamamaktadır. Yatırımlar israfa dönüşmektedir. 

Eğitim tesisi kurulmasına izin verilmemeli, mevcut tesislerin tam kapasite kullanılması temin 
edilmelidir. 

Bu maksatla; 

- Mevcut tesislerin envanteri, fizikî kapasiteleri tespit edilmeli, 

- Bu tesislerin tamamı bir merkezden takip edilerek, devamlı olarak kullanmaya açık 
kapasiteleri ihtiyaç olan kurumlara tahsis edilmelidir. 

- Yeni tesis yapmak yerine gerekirse özel kurumların kapasitelerinden faydalanılmalıdır. 

3.12.2001 
Metin Kalkan Aslan Polat Cevat Ayhan 

Hatay Erzurum Sakarya 
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Alt Komisyon Raporu 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza havale edilen "Ceza İnfaz 
Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasansı" Komisyonumuzun 
16.1.2001 tarihinde yaptığı 21 inci birleşimde müzakere edilmeye başlanmış, ancak daha ayrıntılı 
bir şekilde incelenebilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini teminen bir Alt Komisyon 
kurulması kararlaştınlmıştır. 

Alt Komisyonumuz muhtelif tarihlerde konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda; Ceza İn
faz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinin teşkilâtlanmasına ilişkin esasları 
yeniden belirlemiş, ancak kadrolara ilişkin diğer düzenlemelerin Komisyonumuzun takdirlerine ve 
değerlendirmelerine bırakılmasının daha uygun olacağı kanaatine varmıştır. Alt Komisyonumuzca 
hazırlanan metin ilişikte sunulmuştur. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Necdet Tekin Dengir Mir Mehmet Fırat Mehmet Sadri Yıldırım 
Kırklareli Adıyaman Eskişehir 

Süleyman Çelebi Metin Ergıın 
Mardin Muğla 

ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM 

MERKEZLERİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli 
personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile üç adet bölge eğitim merkezinin kuruluş, görev ve teş
kilâtı ile bu merkezlerde verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak personelden 
idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi 
ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitim
lerini kapsar. 

Kuruluş 

MADDE 3. - Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek ve mes
lekî eğitimlerini vermek üzere Ankara'da Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Ankara Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
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Personeli Eğitim Merkezine bağlı olarak; istanbul, İzmir ve Diyarbakır illerinde birer Bölge Eğitim 
Merkezi kurulmuştur. 

Bu Kanunda geçen "eğitim merkezi" ve "eğitim merkezleri" terimi, Ceza İnfaz Kurumlan ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder. 

Görev 

MADDE 4. - Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır: 

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve dav
ranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, adalet onur ve tarafsızlık duygularına 
sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazırlamak, 

2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve 
koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev yapan personelin 
aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak, 

3. Eğitime tabi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz 
hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel ve toplu savunma sporlan gibi alanlarda 
eğitim vermek, 

4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek, 

5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görevleri 
yerine getirmek. 

İKİNCİ KISIM 

Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı 

BlRlNCÎ BÖLÜM 

Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Başkanlık ve Müdürlüklerin görevleri 

MADDE 5. - Eğitim merkezi, Başkanlık, bölge eğitim merkezleri ise Başkanlığa bağlı Şube 
Müdürlüklerinden oluşur. 

Görevler 

1. Eğitim merkezi başkanının görevleri şunlardır: 

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek, 

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği 
tedbirleri almak, 

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş 
kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzman
lıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak, 

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak, 

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek 
ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 
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2. Başkan yardımcısı, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Başkan tarafından 
verilen görevleri yaparlar. 

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir. 

Başkan ve başkan yardımcılarının atanması 

MADDE 6. - Eğitim merkezi başkanı, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hakim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından; başkan yardımcısı meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hakim ve 
Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim üyelerinden muvafakatları alınmak suretiyle, Hakim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önerilecek ikişer aday arasından Adalet Bakanınca dört yıl için 
atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. 

Başkan ve başkan yardımcısı hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık 
merkez kuruluşunda çalışan hakim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversiteden gelen 
öğretim üyelerinin haklan saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri 

Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri 

MADDE 7 . - 1 . Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında 
Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 

a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi arasından seçeceği bir üye, 

b) Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 

c) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, 

d) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye, 

e) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim 
dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler 
alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi, 

f) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 

g) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanı, 

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. 

Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu top
lantıya çağırabilir. 

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı baş
kanlık eder. 

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine 
getirilir. 

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak, 

b) Eğitim merkezleri başkanlarınca hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını in
celemek ve onaylamak, 
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c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek, 

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak. 

Eğitim Kurulu üyelerine huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir. Ancak, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla huzur ücreti ve huzur hakkı, (5000) gösterge rakamının 
bütçe kanunlarında Devlet memurları için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak 
miktarı geçemez. 

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir. 

Öğretim görevlileri 

MADDE 8. - Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili 
kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen 
yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte 
fiilen on yılını tamamlamış hakim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, kontrolörler, ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal 
çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur. 

öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri 
yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikte belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim, Sınav ve Atama 

Eğitim merkezlerine kabul 

MADDE 9. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına görev ve 
Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasın
dan idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için Adlî 
Yargı Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü ve mülakat sınavlarında başarılı olanlar alınır. Dev
let memuru olarak görev yapmakta iken sınavlarda başarılı olanların eğitime alınabilmeleri için, 
kurumların muvafakatları aranır ve bunlar eğitim süresince ücretli izinli sayılırlar. Devlet memuru 
olmayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesin
ti yapılmaz. 

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı 

MADDE 10. - Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim 
kurumlan için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. 
Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden 
sayılır. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır. 

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. 
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Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uy
gulamalı sınava tâbi tutulurlar, tdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinden 
hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlanna 
uygun boş kadrolara atanırlar. Bu atamalann yapılması herhangi bir izne tâbi değildir. 

Başanlı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar 
talep edilmez. Bunlardan daha önce Devlet memuru olanlar eski görevlerine iade edilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri 
MADDE 11. - Eğitim merkezlerinde görev yapan başkan ve başkan yardımcısı dışındaki per

sonelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır. 

Eğitim merkezlerinin denetimi 

MADDE 12. - Eğitim merkezleri, Adalet Müfettişlerince denetlenir. Aynca başkan ve başkan 
yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir. 

Yatılı tesisler, giderler 

MADDE 13. - Eğitim görenlerin konaklamalannı sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet 
Bakanlığınca yatılı tesisler kurulur. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan 
personel de, eğitim görenlere çıkanlan yemek tabelasına dahil edilir. 

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçlan, giderleri ve hizmet öncesi 
eğitime alınanlann resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz. 

Mecburî hizmet 
MADDE 14. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğ

retim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerek
tiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar kendilerine 
yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla tazminat olarak ödemek zorundadırlar. 

Ders ve ek ders ücreti 
MADDE 15. -Eğitim merkezlerinde görevli ek ders ücretliler, sahip oldukları statünün hak ve 

yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttuklan ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen 
esaslar ve Bütçe Kanunu Hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir. 

Kadro ihdası 

MADDE 16. -Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra 
teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölüm
lerine eklenmiştir. 
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Yönetmelikler 
MADDE 17. - Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve 

öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun top
lantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şart
lar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavlann esas ve usulleri, eğitim 
görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇlCİ MADDE 1. - Hizmet öncesi eğitime başlamaya ilişkin esaslar, eğitim merkezlerinin 
personel, araç, gereç, kapasite ve sayısı dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir. 

Eğitim merkezleri için ihtiyaç duyulan bina ve yatılı tesisler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki yıl içinde yapım veya satın alma yoluyla sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukev
lerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday 
memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de 
göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim 
merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. - Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

MADDE 18. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU: ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

Unvanı 
Eğt. Mrk. Bşk. 
Eğt. Mrk. Bşk. Yrd. 

Toplam 

Derece 
1 
2 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Serbest Tutulan 
Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

1 1 
1 1 
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(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
THS 
THS 
EÖHS 
EÖHS 
EÖHS 
EÖHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

Unvanı 
Eğt. Mrk. Şube Müd. 
Eğt. Mrk. Şb. Müd. Yrd 
Sayman 
Sayman 
Sayman 
Programcı Yrd. 
Programcı Yrd. 
Programcı Yrd. 
Veri Haz. ve Kont. İş. 
Veri Haz. ve Kont. İş. 
Veri Haz. ve Kont. İş. 
Veri Haz. ve Kont. İş. 
Memur 
Memur 
Santral memuru 
Santral memuru 
Ambar memuru 
Ambar memuru 
Ambar memuru 
Ambar memuru 
Şoför 
Tabip 
Tabip 
Sağlık memuru 
Sağlık memuru 
Sağlık memuru 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Kaloriferci 
Hizmetli 
Bekçi 
Toplam 

GENEL TOPLAM 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Derece 
1 
2 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
6 
7 
8 
9 

12 
5 
6 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
12 
10 
10 

Serbest 
Kadro Adedi 

4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

ı 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

86 

Tutulan 
Kadro Adedi 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METlN 

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEV
LERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ 

KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ceza in

faz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı olan 
nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğ-
tirrilerinin sağlanması amacıyla Ceza infaz 
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin 
kuruluş, görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde 
verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas 
ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, ceza infaz 

kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak per
sonelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz 
ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet 
öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan 
personelin aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitimlerini kapsar. 

Kuruluş 
MADDE 3. - Ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştir
mek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere An
kara'da Adalet Bakanlığına bağlı Ceza infaz 
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezi kurulmuştur. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğünün önerisi, Adalet Bakanının uygun gör
mesi ile ihtiyaç duyulan yerlerde Adalet 
Bakanlığına bağlı bölge eğitim merkezleri 
kurulabilir. 

Bu Kanunda geçen "eğitim merkezi" ve 
"eğitim merkezleri" terimi, Ceza infaz Kurum
ları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi 
ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEV
LERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ 

KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ceza in

faz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan 
nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî 
eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza infaz 
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin 
kuruluş görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde 
verilecek eğitime ve diğer hususlara ilişkin 
esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, ceza infaz 

kurumlan ve tutukevlerinde görev yapacak 
personelden idare memurluğu öğrencileri ile 
infaz ve koruma memurluğu Öğrencilerinin 
hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev 
yapan personelin aday memurluk, hizmet içi 
ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar. 

Kuruluş 
MADDE 3. - Ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştir
mek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere An
kara'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğüne bağlı Ceza infaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurul
muştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört 
ilde daha Bölge Eğitim Merkezi kurulabilir. 

Bu Kanunda geçen "eğitim merkezi" ve 
"eğitim merkezleri" terimi, Ceza infaz Kurum
ları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi 
ile bölge eğitim merkezlerini ifade eder. 
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Görev 
MADDE 4. - Eğtim merkezlerinin görev

leri şunlardır: 
1. Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri per

sonelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
davranışları kazanmış, insan haklarına saygılı, 
adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip 
kişiler olarak yetiştirmek ve bu görevlere hazır
lamak, 

2. Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri per
sonelinden idare memurluğu öğrencileri ile in
faz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hiz
met öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev 
yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitimlerini yapmak, 

3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk 
bilgisi, insan haklan, yönetim hukuku, ceza ve 
infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hiz
metler ve bedensel ve toplu savunma sporlan 
gibi alanlarda eğitim vermek. 

4. Konferans, seminer ve benzeri toplan
tılar düzenlemek, 

5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer görev
leri yerine getirmek. 

İKİNCİ KISIM 
Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Başkanlık 
MADDE 5. - Eğitim merkezleri, bir baş

kan ve iki başkan yardımcısı ile bir bürodan 
oluşur. 

Başkan ve başkan yardımcıları ile 
büronun görevleri 

MADDE 6 . - 1 . Eğitim merkezleri baş
kanlarının görevleri şunlardır: 

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil 
etmek, 

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli 
çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun 
göreceği tedbirleri almak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Görev 
MADDE 4. - Eğitim merkezlerinin 

görevleri şunlardır: 
1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri 
ve davranışlan kazanmış, hukuk devletine ve 
insan haklarına saygılı, adalet, onur ve taraf
sızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştir
mek ve bu görevlere hazırlamak. 

2. Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri 
personelinden idare memurluğu öğrencileri ile 
infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin 
hizmet öncesi eğitimini, bu kurumlarda görev 
yapan personelin aday memurluk, hizmet içi 
ve görevde yükselme eğitimlerini yapmak. 

3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk 
bilgisi, insan haklan, yönetim hukuku, ceza ve 
infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hiz
metler ve bedensel ve toplu savunma sporlan 
gibi alanlarda eğitim vermek. 

4. Konferans, seminer ve benzeri toplan
tılar düzenlemek. 

5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle verilecek diğer 
görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ KISIM 
Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
MADDE 5. - Eğitim merkezleri, müdür, 

müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur. 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görev
leri 

MADDE 6. - 1. Eğitim merkezi 
müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil 
etmek. 

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli 
çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun 
göreceği tedbirleri almak. 
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c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle 
boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde 
boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya 

. mazeretlerinin devamı süresince öğretim 
görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde 
geçici olarak çalıştırmak, 

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını 
hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak, 

e) Eğitim görenler için ders ve konferans
lar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzen
lemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağ
lamak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen 
diğer görevleri yapmak. 

2. Başkan yardımcıları, eğitim merkezinin 
düzenli ve verimli çalışması için Başkan 
tarafından verilen görevleri yaparlar. 

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönet
melikte düzenlenir. 

Başkan ve başkan yardımcılarının atan
ması 

MADDE 7. - Eğitim merkezleri başkan
ları, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları arasından; başkan yar
dımcıları meslekte en az beş yıl görev yapmış 
adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
arasından muvafakatları alınmak suretiyle Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi 
üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. 
Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. 

Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve 
savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. 

İKÎNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri 
Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri 
MADDE 8 . - 1 . Eğitim merkezinin danış

ma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakan
lığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki 
üyelerden oluşur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle 
boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde 
boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya 
mazeretlerinin devamı süresince öğretim 
görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde 
geçici olarak çalıştırmak. 

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını 
hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak. 

e) Eğitim görenler için ders ve konferans
lar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzen
lemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağ
lamak. 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
verilen diğer görevleri yapmak. 

2. Müdür yardımcısı, eğitim merkezinin 
düzenli ve verimli çalışması için Müdür 
tarafından verilen görevleri yaparlar. 

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönet
melikte düzenlenir. 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının 
atanması 

MADDE 7. - Eğitim merkezi müdürü, 
birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları arasından: Müdür yar
dımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yap
mış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
veya üniversite öğretim elemanları arasından 
muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tev
kifleri Genel Müdürünün önerisi üzerine 
Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi 
dolanlar yeniden atanabilirler. 

Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve 
savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniver
site öğretim elemanlarının haklan saklıdır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve öğretim Görevlileri 
Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri 
MADDE 8. - 1 . Eğitim merkezinin danış

ma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakan
lığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki 
üyelerden oluşur. 
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a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından 

seçeceği bir üye, 
c) Danıştayın kendi üyeleri arasından 

seçeceği bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun, An-

kara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul 
hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim 
üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji 
veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki 
öğretim üyesi, 

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
f) Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanı. 
Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört 

yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. 
Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa 

toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde 
Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlar
da Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müs
teşarı başkanlık eder. 

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine 
getirilir. 

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin 

temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak, 
b) Eğitim merkezleri başkanlarınca hazır

lanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını in
celemek ve onaylamak, 

c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili 
olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri 
incelemek, 

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce 
verilen diğer görevleri yapmak. 

Eğitim Kurulu üyelerine huzur ücreti ve 
huzur hakkı ödenir. Ancak, 6245 sayılı Har
cırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından 

seçeceği bir üye, 
c) Danıştayın kendi üyeleri arasından 

seçeceği bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun, An-

kara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul 
hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim 
üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji 
veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki 
öğretim üyesi, 

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
f) Adalet Bakanlığı Personel Genel 

Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkam, 
Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört 

yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. 
Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa 

toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde 
Kurulu toplantıya çağırabilir. 

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlar
da Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müs
teşarı başkanlık eder. 

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine 
getirilir. 

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin 

temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak, 
b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazır

lanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını 
incelemek ve onaylamak, 

c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili 
olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri 
incelemek, 

d) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerce 
verilen diğer görevleri yapmak, 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine 
ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplan-
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huzur ücreti ve huzur hakkı, (5000) gösterge 
rakamının bütçe kanunlannda Devlet memur
ları için tespit edilen katsayı ile çarpılması 
sonucunda bulunacak miktan geçemez. 

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas 
ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle 
düzenlenir. 

Öğretim görevlileri 
MADDE 9. - Eğitim merkezlerinin öğ

retim görevlileri, Adalet Bakanının istemi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yet
kili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri 
uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danış
tay üyeleri, yükseköğretim kurumlan öğretim 
elemanları, meslekte fiilen on yılını tamam
lamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile 
avukatlar, kontrolörler, ceza infaz kurumlan ve 
tutukevleri müdürleri, doktorlan, psikologları, 
psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalış
macıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan 
oluşur. 

öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili 
yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin 
görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getiril
mesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikte 
belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim, 

Sınav ve Atama 
Eğitim merkezlerine kabul 
MADDE 10. - Eğitim merkezlerinde hiz

met öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına 
göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğün
ce belirlenecek sayıda olmak üzere; idare 
memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığın
ca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için 
adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılan 
sınavlarda başarılı olanlar alınır. Devlet 
memuru olarak görev yapmakta iken bu sınav-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ti için 1000 gösterge rakamının memur aylık-
lanna uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hak
kı ödenir. 

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas 
ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle 
düzenlenir. 

Öğretim görevlileri 
MADDE 9. - Eğitim merkezlerinin öğ

retim görevlileri, Adalet Bakanının istemi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yet
kili organlarınca ek görevle görevlendiril
meleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve 
Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumlan öğ
retim elemanları, meslekte fiilen on yılını 
tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile 
avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukev
leri müdürleri, doktorları, psikologları, 
psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çahş-
macılan ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan 
oluşur. 

öğretim görevlileri, bu Kanun ile ilgili 
yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin 
görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getiril
mesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikle 
belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim, 

Sınav ve Atama 
Eğitim merkezlerine kabul 
MADDE 10. - Eğitim merkezlerinde hiz

met öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına 
göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek 
sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı 
olan adaylar arasından idare memurluğu öğ
renciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve 
koruma memurluğu için adlî yargı adalet 
komisyonlannca yapılacak sözlü ve mülakat 
sınavlarında başarılı olanlar alınır. Adaylara 
eğitim süresince (3000) gösterge rakamının 
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larda başarılı olanların eğitime alınabilmeleri 
için, kurumlarının muvafakatları aranır ve bun
lar eğitim süresince ücretli izinli sayılırlar. 
Devlet memuru olmayanlara (3000) gösterge 
rakamının memur aylıklarına uygulanan kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ay
lık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga ver
gisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı 
MADDE 11. - Hizmet öncesi eğitimin 

süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğ
retim kurumlan için belirlenen en az bir, en çok 
iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca 
belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne 
kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler 
eğitimden sayılır. 

Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde 
görev yapan personelin, aday memurluk, hiz
met içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili 
mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerin
de yaptınlır. 

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde 
yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre 
çıkanlan yönetmelik hükümlerine göre belir
lenir. 

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde ken
dilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya 
uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memur
luğu ve infaz ve koruma memurluğu öğren
cilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla 
tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinde durumlanna uygun boş kad
rolara atanırlar. Bu atamalann yapılması her
hangi bir izne tâbi değildir. 

Başanlı olamayanlann eğitim merkezi ile 
ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan mas
raflar talep edilmez. Bunlardan daha önce Dev
let memuru olanlar eski görevlerine iade edilir
ler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık 
ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, 
herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı 
MADDE 11.- Hizmet öncesi eğitimin 

süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğ
retim kurumları için belirlenen en az bir, en 
çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim 
Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, 
yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli 
geçirilen süreler eğitimden sayılır. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 
görev yapan personelin, aday memurluk, hiz
met içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili 
mevzuat hükümlerine göre eğitim merkez
lerinde yaptırılır. 

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde 
yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre 
çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belir
lenir. 

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde ken
dilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya 
uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare 
memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, 
öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıy
la tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinde durumlarına uygun boş kad
rolara atanırlar. 

Başanlı olamayanlann eğitim merkezi ile 
ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan mas
raflar talep edilmez. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Eğitim merkezi personelinin atanması 
ve özlük işlemleri 

MADDE 12. - Eğitim merkezlerinde 
görev yapan başkan ve başkan yardımcısı 
dışındaki personelin atanması ve her türlü öz
lük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında 
Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır. 

Eğitim merkezlerinin denetimi 
MADDE 13. - Eğitim merkezleri, Adalet 

Müfettişlerince denetlenir. Aynca başkan ve 
başkan yardımcıları dışındaki personel, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denet
lenir. 

Yatılı tesisler, giderler 
MADDE 14. - Eğitim görenlerin konak

lamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde 
Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulur. 
Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkez
lerinde çalışan personel de, eğitim görenlere 
çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir. 

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin 
her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi 
eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden 
yatak ve yemek ücreti alınmaz. 

Mecburî hizmet 
MADDE 15. - Eğitim merkezlerinde hiz

met öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar, 
burada geçirdikleri sürelere göre göreve baş
ladıkları tarihten itibaren mecburî hizmet ile 
yükümlüdürler. Bunlar hakkında Devlet 
Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Eğitim merkezi personelinin atanması 
ve özlük işlemleri 

MADDE 12. - Eğitim merkezlerinde 
görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışın
daki personelin atanması ve her türlü özlük iş
lemleri, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdür
lüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet 
Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar 
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Eğitim merkezlerinin denetimi 
MADDE 13. - Eğitim merkezleri, Adalet 

Müfettişlerince denetlenir. Aynca müdür ve 
müdür yardımcılan dışındaki personel, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denet
lenir. 

Yatılı tesisler, giderler 
MADDE 14. - Eğitim görenlerin konak-

lamalannı sağlamak için eğitim merkezlerinde 
Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. 
Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim mer
kezlerinde çalışan personel de, eğitim gören
lere çıkanlan yemek tabelasına dahil edilir. 

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin 
her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi 
eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıktan, 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden 
yatak ve yemek ücreti alınmaz. 

Mecburi hizmet 
MADDE 15. - Eğitim merkezlerinde hiz

met öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar 
her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan 
eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesil
mesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri 
için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı 
fazlasıyla ödemek zorundadırlar. 
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Ders ve ek ders ücreti 
MADDE 16. - Eğitim merkezlerinde 

görevlendirilen öğretim görevlilerinden; 
a) Üniversite öğretim üyelerine, 2914 

sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre, 
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, 

birinci derecede olanlar için profesörlere, ikin
ci derecede olanlar için doçentlere, üç veya 
daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi 
olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders 
ücreti miktarınca, 

c) Sınavlarda görevli olanlara, görevlen
dirildikleri her sınav için altı saat üzerinden, 

ders ücreti ödenir. 
Eğitim merkezlerinin öğretmenlerinden 

haftada onbeş saatten fazla ders verenlere, 
yukarıdaki fıkranın (b) bendi, sınavlarda görev
lendirilenlere (c) bendi hükmü gereğince ek 
ders ücreti ödenir. 

Kadro ihdası 
MADDE 17. - Eğitim merkezlerinin per

sonel ihtiyacım karşılamak ve Adalet Bakanlığı 
taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli lis
telerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı 
cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 18. - Eğitim merkezlerinin teş

kilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile 
eğitim ve öğretime ilişkin esas ve ususler, 
çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, 
Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve 
usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek 
olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek 
resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve 
sınavların esas ve usulleri, eğitim görenlerin 
tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer husus
lar yönetmelikle düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ders ve ek ders ücreti 
MADDE 16. -Eğitim merkezlerinde ders 

vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları 
statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bun
lara, okuttukları ders sayısına göre Adalet 
Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe 
Kanunu Hükümleri çerçevesinde ders ve ek 
ders ücreti verilir. 

Kadro ihdası 
MADDE 17. - Eğitim merkezlerinin per

sonel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakan
lığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı 
cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 18. - Eğitim merkezlerinin teş

kilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile 
eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, 
çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, 
Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve 
usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek 
olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek 
resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve 
sınavların esas ve usulleri, eğitim görenleri 
tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer 
hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
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GEÇÎCI MADDE 1. - Hizmet öncesi 
eğitime başlamaya ilişkin esaslar, eğitim mer
kezlerinin personel, araç, gereç, kapasite ve 
sayısı dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca 
belirlenir. 

Eğitim merkezleri için ihtiyaç duyulan 
bina ve yatılı tesisler, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki yıl içinde yapım veya 
satın alma yoluyla sağlanır. 

GEÇÎCI MADDE 2. - B u Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile 
tutukevlerinde görev yapmakta olan idare 
memurları, infaz ve koruma başmemur ve 
memurları, aday memurları ve diğer personel, 
görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkez
lerinin kapasitesi de göz önünde bulun
durularak, gruplar halinde Bakanlıkça belir
lenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkez
lerinde adaylık, hizmet içi ve görevde yüksel
me eğitimine tâbi tutulurlar. 

GEÇlCl MADDE 3. - Bu Kanunda sözü 
edilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet 
Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇÎCÎ MADDE 1. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları 
ile tutukevlerinde görev yapmakta olan idare 
memurları, infaz ve koruma başmemur ve 
memurları, aday memurları ve diğer personel, 
görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim mer
kezlerinin kapasitesi de göz önünde bulun
durularak, gruplar halinde Bakanlıkça belir
lenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkez
lerinde adaylık hizmet içi ve görevde yüksel
me eğitimine tâbi tutulurlar. 
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MADDE 19. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. - Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 20. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı V. 
H. Gemici 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı V. 

E. S. Gaydalı 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
F.Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Çay 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı V. 
Prof. Dr. T. Toskay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

Y. Yalova 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

İ. Cem 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 
Çevre Bakanı V. 

Prof. Dr. N. Çağan 
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TASARIYA EKLl LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU 

TEŞKİLÂTI 

ADALET BAKANLIĞI 

TAŞRA 

(Tl) SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Unvanı 

Eğt. Mrk. Bşk. 

Eğt. Mrk. Bşk. Yrd. 

Eğt. Mrk. Bşk. Yrd. 

Eğt. Mrk. Bşk. Yrd. 

Eğt. Mrk. Bşk. Yrd. 

Derece 

1 

2 

3 

4 

5 

Serbest Kadro 

Adedi 

10 

4 

4 

6 

6 

Tutulan Kadro 

Adedi Toplam 

10 

4 

4 

6 

6 

Toplam 30 30 

(2) SAYILI LİSTE 

KURU MU 

TEŞKİLÂTI 

Sınıfı 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

Unvanı 

Eğt. Mrk. 

Eğt. Mrk. 

Eğt. Mrk. 

Sayman 

Sayman 

Sayman 

: ADALET BAKANLIĞI 

:TAŞRA 

Şube Müd. 

Şube Müd. 

Şube Müd. 

(I) SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Derece 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

7 

7 

7 

2 

2 

3 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-

-

-

-

-
-

Toplam 

7 

7 

7 

2 

2 

3 
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Sınıfı 

GİH 

GİH 

GÎH 

GÎH 

GİH 

GÎH 

GÎH 

GÎH 

GİH 

GİH 

GÎH 

GİH 

GÎH 

GİH 

GİH 

GİH 

GÎH 

GÎH 

GÎH 

GİH 

GÎH 

GİH 

SHS 

SHS 

SHS 

SHS 

SHS 

THS 

THS 

THS 

EÖHS 

EÖHS 

Unvanı 

Programcı Yrd. 

Programcı Yrd. 

Programcı Yrd. 

Veri Haz. ve Kont. îş. 

Veri Haz. ve Kont. îş. 

Veri Haz. ve Kont 

Veri Haz. ve Kont 

Veri Haz. ve Kont 

Memur 

Memur 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

Tabip 

Tabip 

Sağlık Memuru 

Sağlık Memuru 

Sağlık Memuru 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Öğretmen 

Öğretmen 

İş. 

îş-
İş. 

Derece 

4 

5 

6 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

9 

8 

9 

10 

11 

12 

5 

6 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

5 

6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

4 

4 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

2 

2 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 

4 

4 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

2 

2 

3 

7 

7 

7 

7 

7 
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Sınıfı 

EÖHS 

EÖHS 

EÖHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

Unvanı 

öğretmen 

Öğretmen 

Öğretmen 

Aşçı 

Aşçı 
Aşçı 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Toplam 

GENEL TOPLAM 

Derece 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10 

11 

12 

10 

11 

12 
10 

11 

12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

7 

7 

7 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

15 

15 

5 

15 

15 

294 

324 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam 

7 

7 

7 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

15 

15 

5 

15 

15 

294 

324 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLl LİSTELER 

(1) SAYILI LlSTE 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(II) SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Serbest Kadro Tutulan Kadro 

Unvanı Derece Adedi Adedi Toplam 

Eğt. Mrk. Müdürü 1 5 5 

Eğt. Mrk. Müdür Yrd. 2 5 5 

Toplam 10 10 
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(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(I) SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

THS 

THS 

THS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

YHS 

Unvanı 

Eğt. Mrk. Şube Müd. 

Memur 

Memur 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Hizmetli 

Bekçi 

Toplam 
GENEL TOPLAM 

Derece 

1 

9 

10 

9 

10 

6 

7 

8 

9 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

10 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

5 

5 

4 

3 

2 

2 
2 

2 

3 

4 

5 

9 

51 
61 

- f c — 

Tutulan 
Kadro 
Adedi Toplam 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

9 

51 
61 
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