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lardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Ar
keolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele 

- 2 2 2 -



T.B.M.M. B : 76 21 . 4 . 2004 O : 1 

Sayfa 

Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) 249:251, 312:326 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/664) (S. Sayısı: 398) 251:252, 312:326 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) 252:253, 312:326 

10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) 253:254, 312:326 

11.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 408) 255:260 

12.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadil
leriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Millî Savunma Komis
yonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 411) 260:264 
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(7/2225) 300:301 

10.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TPAO Genel Müdür
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kanı'ndan sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Annç'ın 
cevabı (7/2289) 310:311 

- 2 2 4 -



T.B.M.M. B : 76 2 1 . 4 . 2004 O : 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Gene! Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

açılışının 84 üncü yıldönümünü kutlayan bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, köy enstitülerinin kuruluşunun 64 üncü yıl

dönümüne, 
Giresun Milletvekili Hasan Aydın, Giresun'un turizm potansiyeline, ilin turizm gelirlerinden 

hak ettiği payı alabilmesi için yapılması gerekenlere, 
İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek, İsrail'in Filistinli liderlere yönelik saldırıları ve 

suikast politikalarının yaratacağı sorunlara, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail Alptekin'in, Saraybosna'da düzenlenen 

"Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Toplantısı"na katıl
mak üzere Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Nikola Spırıc'ın resmî davetine 
beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekilinin, kadınlara yönelik töre ve namus 
cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak (10/182), 

Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin belirlen
mesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için (10/183), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

(9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına iliş
kin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre. Komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı. 

TAIEX tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan "Dilekçeler ve AB Vatandaşlarının Haklan" 
konulu senimere TBMM Dilekçe Komisyonundan 2 üyenin iştirakine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, 
Çek Cumhuriyetine, 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun, Almanya'ya, 
Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tez

kereleri; 
Genel Kurulun 20.4.2004 Salı günkü birleşiminde, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araş

tırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 82 nci sırasında yer alan (10/111), 132 nci 
sırasında yer alan (10/160) ve 158 inci sırasında yer alan (10/180) esas numaralı Meclis araştırması 
önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına ve bu işlerin görüşmelerinin bitiminden 
sonra kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 26 ncı sırasında yer alan 405 sıra sayılı kanun tasarısının bu 
kısmın 5 inci sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 
daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan, 408, 411, 407, 416, 409, 410, 412, 413, 
414 ve 415 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden, bu kısmın 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 ve 22 nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 
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çalışma sürelerinin bugünkü birleşimde 405 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine 
kadar. 21.4.2004 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruların görüşülmemesine ve 407 sıra sayılı 
kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri. 

Kabul edildi. 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm. 17 Nisanın Her Yıl "Eğitim Bayramı" Olarak Kutlan

ması Hakkında (2/126). 
Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal 

ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair (2,248), 

Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edildikleri açıklandı. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6 496), 
2 nci " " (6 497), 
3 üncü " " (6498), 
6ncı " " (6/511), 
Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzük gereğince yazılı 

soruya çevrildi. 
4 üncü sırasında bulunan (6 502), 

(6/503), 
(6,526), 
(6531). 
(6 541), 
(6 542). 
(6/544), 
(6546), 
(6547). 
(6 548). 
(6 569). 
(6 575), 
(6 576). 

Esas numaralı sorulara Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu: 
21 inci sırasında bulunan(6 549) esas numaralı sözlü soruya, Devlet Bakanı Güldal Akşit: 
Cevap verdi; (6 502). (6 541), (6 542). (6 544), (6 546). (6.547). (6 575). (6 576), (6 548). 

(6 549) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı. 
9 uncu sırasında bulunan (6 532). 

5 inci 
7 nci 
8 inci 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
^7 
43 
44 

üncü 
inci 
nci 
inci 
uncu 
nci 
nci 
üncü 
üncü 

10 uncu 
11 inci 
12 nci 
13 üncü 
16 nci 

(6 533). 
(6 535), 
(6 536). 
(6 537). 
(6 543). 
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Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse ve beraberin

deki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının 

çözümlenebilmesi için (10/111), 
Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuklar 

arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda 
(10 160). 

Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin 
araştırılarak (10/180). 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gelerinin, birlikte yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, 

üç ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152), 
3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında Kanun Tasarısının (1 731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
5 inci sırasına alman, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısının (1/761) (S. Sayısı: 405), görüşmelerini müteakiben, kabul edilip kanunlaştığı 
açıklandı. 

21 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.11'de son verildi. 
Yılmaz Ateş 

Başkanvekili 
Mehmet Danış Suat Kılıç 

Çanakkale Samsun 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 115 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
21 Nisan 2004 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gümüşhane Milletvekili Sabri VARAN'ın, hayvan sağlığıyla ilgili bazı maddelerin uyuş
turucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004) 

2.- Gümüşhane Milletvekili Sabri VARAN'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 
önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.2004) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.4.2004) 

4.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 
ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.4.2004) 

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, milletvekillerine dağıtılan yayınların okunduk

tan sonra değerlendirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru öner
gesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004) 

2.- Konya Milletvekili Atilla KARTın Tümosan'ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Sivas katliamı sanıklarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

4.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat İlinin online sistemine dahil edilmesine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2313) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.4.2004) 

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yanık tedavi merkezlerine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Milas ve Yatağan'daki linyit işletmelerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

7.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

8.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, trafik tescil işlemlerindeki yasal boşlukların gideril
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

9.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde usulsüzlük 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.4.2004) 
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10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlan
ma hakkına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

11.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, üniversite araştırma fonlarında bekleyen 
ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

12.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, bir il sağlık müdürüyle ilgili iddiaya ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

13.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yanık tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

14.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla-Dalaman'da tarımsal üretime verilen zararın 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2323) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.4.2004) 

15.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, bir millî eğitim müdürünün reddettiği et
kinlik talebine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2324) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.4.2004) 

16.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, özürlü vatandaşların oy kullanımıyla ilgili YSK 
tarafından alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2325) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.4.2004) 

17.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Ziraat Bankası ve Halkbank yönetim kurulu 
üyelerinin maaşlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da yapılan bir toplantıya ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004) 

19.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Fener Rum Patrikhanesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle kayısı 

üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

21 Nisan 2004 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İsparta İlindeki depolarda bulunan 75 000 ton elmanın nasıl tüketileceği 

ve çözüm önerileri konusunda söz isteyen İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt Coşkuner'e aittir. 
Buyurun Sayın Coşkuner. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta ve diğer üretim bölgelerindeki elma 

üreticilerinin sorunlarına ve bu sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsparta İlinde 
bulunan 75 000 ton elmanın tüketilmesi için neler yapılabileceği ve elmacılığın sorunları hakkında 
gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İsparta'yı konuşurken, tabiî, biraz da bölge şovenizmi yapar gibi oluyor; oysa, Türkiye'nin bir 
parçası olan İsparta'nın yanında, Antalya- Elmalı'da 80 000 ton, Karaman'da 40 000 ton ve Denizli 
Çivril'de... Dün, Meclisin bahçesinde "koş vatandaş koş, elmaya koş" der gibi, milletvekillerimize, 
çalışanlara, hizmetlilere elma dağıtılmasından ne çıkardık, anlamıyorum; nasıl algıladık, bil
miyorum; ama, Türkiye'de, elma üreticisinin sorununun olduğunu ve bunun çözülmesinin gerek
liliğini açıkça ortaya koymuşuzdur. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, nüfusumuzun yüzde 40'ı tarım kesiminde çalışmaktadır. 
Bunun yanında, Türkiye olarak, elma üretiminde, Çin ve ABD'den sonra gelmekteyiz. Türkiye'nin 
kendi içerisinde de, İsparta ilk sırayı teşkil etmektedir. 

İsparta'nın Eğirdirinde, Gelendostunda, Senirkentinde, Yalvacında, hemen hemen bütün il
çelerinde elma üretilir. Elma üretiminden önce de İsparta'nın halısı vardı, gülü vardı. Bunları bitir
dik; devlet politikası haline gelmediği için, devlet sadece seyrettiği için bugün bitirdik; ama, bun
ların yerini doldurmak isteyen üreticiler kendilerini elma üretimine yönlendirince, bugün elma da 
maalesef depolarda kalmıştır. Bugün, Sayın Bakanımıza sorduğumuz zaman "elma konusunda ne 
düşünüyorsunuz; Irak'tan elma girdi mi" dediğimiz zaman "engelleyemedik" diyorlar. 

Onun ötesinde, yine, burada, öyle zannediyorum ki, arkadaşlarımızdan bazıları, Niğde Millet
vekili Orhan Eraslan, Denizli Milletvekili Haşim Oral, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, 
ayrıca, Muğla Milletvekili Cumhur Yaka da bu konuyu dile getirmesine rağmen aldığımız cevaplar 
hiç tatmin edici değil. Cumhur Yaka'nın sorusuna verilen cevapta şöyle deniliyor: "Aşağıda dökümü 
yapılmış olan firmalara elma için sadece ithal belgesi verilen Altuğ Başar 33 000 ton, Demirkale 
Ticaret-Ali Demirkale 21 000 ton, Alpaş-Alanya Ticaret 36 000 ton." "Bu üç ay içinde Türkiye'ye 
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elma girmedi mi" dediğimiz zaman, maalesef, orada kaçamak bir cümle kullanılıyor: "Türkiye'de 
üretilen starking ve golden elmanın ithali için herhangi bir belge verilmiyor" deniliyor, geçiyor. 
Yani, bu, bizi tatmin etmiyor; ister beğenin ister beğenmeyin. 

Hani, acil eylem planınız vardı ya, o planı Türkiye'de elmanın yüzde 10'unu üreten insanlara 
uygulayıverin de, o üreticinin bir yüzü gülsün, görelim; çünkü, bu üretici, ilaç parasını ödeyemiyor, 
altındaki traktörünü satmış, onun ötesinde faizle para almış; elma ağaçları çiçek açmış, hâlâ daha 
biz depolarda elma bekletiyoruz... 

Onun için, biz, üreticinin eğitilmesi nasıl olmalı, elma ambalajlaması nasıl olmalı; burada, 
Yüce Mecliste bunu tartışmak isterdik; ama, bir ay sonra elma depolarının boşaltılması gerekirken, 
şimdi çiçekler açmışken, maalesef, depolarda elmalar durmaktadır. Sadece, Isparta-Gelendost'ta ve 
Eğirdir'de, depolarda bulunan -Eğirdir Ovasını ve Gelendost'u tamamen kaplamış olan ve 
kokusunu, rengini o gölden alan- elmaların bir kısmı da, zaten, hayvanlara yem edilmiştir. Şimdi 
duyuyoruz, kalan elmaların tüketilmesi için, sayın valilere "ilköğretim okullarına elma verilsin" 
deniliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayın Coşkuner, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bugün, elma üreticisi perişan 

durumda. Mevcut elmanın tüketilmesi gerektiğini ve çiçek açma mevsiminin geldiğini hatır
latıyorum. Siz, eğer, bugün, elma üreticisini rahatlatamazsanız, Türk çiftçisini rahatlatamadığınız 
gibi, esnafını da rahatlatamazsınız; çünkü, esnafın alışveriş yapabilmesi için, o elmaların satılması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Aslında, söyleyeceğim çok şey var; ama, zaman dolmak üzere olduğu için, şunu söylemek is
tiyorum: Türkiye'de üretilen starking ve golden cinsi elma ağaçlarının kerestelik olduğu söy
lenebilir. Elmacılığın sorunlarını sorduğumuz zaman, bugün, çiftçi, bunu sizden çok daha iyi 
biliyor. Çiftçi sizden çok ileride; ama, onun ürettiği elmanın yerine koyduğunuz bodur elmanın 
yetiştirilebilmesi için, siz, devlet katkısı ve teşvik olarak ne veriyorsunuz; onun kullandığı mazotta 
indirim yapıyor musunuz, onu teşvik ediyor musunuz; bunu anlamak mümkün değil. 

Yani, kimse, üreticiye ders vermeye kalkmasın; üretici bunun bilinci içerisinde; ama, o üretici 
sizden şunu istiyor: "Ben, sana yük olmuyorum, vergimi veriyorum; sen de, elmamın tüketilmesi 
için, mutlaka, pazar bul, İran'dan elma sokma ve öbür taraftan başka elma getirme. Benim elmamı 
Millî Eğitim Bakanlığında mı, Sağlık Bakanlığında mı, hangi kurum ve kuruluşta tüketeceksen 
tüket, beni mağdur etme. Edersen, bakma, sana verdiğim referans devam ediyor; ama, bunun 
cezasını da ben sana veririm" diyor. 

Şu acil eylem planınızı bir de elma üreticilerine uygulayıverin de, şu çiftçinin, üreticinin, 
dolayısıyla, esnafın yüzü gülsün diyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkuner. 
Gündemdışı konuşmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Güçlü. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; İsparta Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Coşkuner'in, bölgesiyle ilgili, çok önemli bir ürün 
olan elmanın, şu anda, depolarda kalan kısmı ve bunun, bundan sonra, nasıl tüketileceği hususuyla 
ilgili düşüncelerini, Önerilerini ve eleştirilerini dinledik. Kendisine, sektörümüzle ilgili sorunları 
dile getirdiği için teşekkür ediyorum. 
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Ben de, hadiseyi şöyle değerlendiriyorum: Kendileri, bir bakıma, daha önce sorduğu sorulara 
ve başka arkadaşlarımızın sorduğu sorulara, çok tatmin edici cevaplar alınamadığını söyledi, çift
çilerimizin mağduriyetinden ve bu konuda, kısa bir süre önce verdiğimiz desteğe rağmen, eğer bu 
mağduriyetler devam ederse, bunların bir bakıma cezalandırmaya dönüşeceğinden bahsetti. Ben de 
bunlarla ilgili düşüncelerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Ülkemiz, tarımsal üretim potansiyeli bakımından dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir. Bu 
sahip olduğu ekolojik zenginlik başta meyve ve sebze olmak üzere çok çeşitli ürünlerin yetiştiril
mesine imkân tanımaktadır. Dünya elma üretimi yaklaşık 59 000 000 tondur ve bu üretim içerisin
de ülkemiz, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan sonra 4 üncü sırayı almaktadır. 

Türkiye'de, üretim 1990 yılında 1 900 000 tondur, 2003 yılında 2 500 000 tona yükselmiştir. 
Bu toplam üretim içerisinde ihracatımızın, yıllar itibariyle, kaydettiği miktarlar değişiklik arz et
mekte; 1990 yılında 33 000 ton, 2002 yılında 1 250 ton, 2003 yılında yaklaşık 10 000 tondur. Tür
kiye, toplam üretiminin çok önemsiz bir kısmını, çok az bir kısmını, ihraç edebilmektedir. 

İthalat miktarına bakacak olursak, bu rakam 57 ton ile 15 000 ton arasında değişmiştir. 2002 
yılında 15 000 ton, 1990 yılında -benim elimdeki tablodan ifade ediyorum- 57 ton kadar olmuştur. 
Dolayısıyla. Türkiye, elma ihracatına nispetle daha az elma ithal eden bir ülkedir. 2003 yılında it
hal ettiğimiz elma miktarı 3 000 ton civarındadır. Ürettiğimiz miktarı bir daha ifade edecek olursak. 
2 500 000 tondur. 

Ilıman ve serin iklim meyvesi olan elma, ülkemizin genelinde, yoğun olarak İç ve Kuzey 
Anadolu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yetişmekte, biraz önce Sayın Milletvekilimizin 
de saydığı gibi. birkısım bölgelerde ve şehirlerimizde ise daha yoğun olarak üretimi gerçekleştiril
mektedir. 

Son yıllarda, günevde Göller Bölgesi elmanın önemli yetiştiricilik alanlarını oluşturmaya baş
lamıştır. Türkiye'de, yaklaşık 460 elma çeşidi bulunmakla birlikte, ticarî anlamda yetiştiriciliği 
yapılan çeşitlerin sayısı 10 civarındadır. 

Yaklaşık yüzde 20 fire oranı dikkate alındığında, ülkemizde elma tüketimi 2 000 000 ton 
civarında olup. kişi başına tüketim yaklaşık 27 kilogramdır, dünya ortalaması ise fert başına 8 kilog
ramdır. Bu da çok dikkate değer bir orandır. 

İsparta İlimizde elma yetiştiriciliği, 2003 yılı verileri itibariyle, toplam olarak yaklaşık 180 000 
dekar alanda yapılmakta olup. bu sahalarda toplu meyvelik şeklinde yaklaşık 3 000 000 adet mey
ve veren ağaç bulunmaktadır. Eğridir ve Gelendost İlçeleri en yoğun elma üretiminin yapıldığı il
çelerdir. İlde. yetiştiricilik, genellikle starking ve golden cinsi elmalarda yapılmakta olup, son yıl
larda yarı bodur çeşitler de dikilmektedir. 

İlde. 2003 yılında 530 000 ton elma üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu rakam, Türkiye toplam 
üretiminin yüzde 20'sini teşkil etmektedir. İlde ağaç başına elma verimi ise 190 kilogram civarın
dadır. 

Karşılaşılan başlıca sorunlar ise, işletmelerin küçük olması, üretilen elmanın iç piyasada 
tüketilmesi, ihracatının genellikle yapılamaması, mevcut soğukhava tesislerinin çoğunun teknik 
yönden yetersiz olması, yeterli paketleme ve ambalajlama tesislerinin bulunmaması, ürün standar
dının istenilen seviyede olmaması, depolamada elektrik giderlerinin yüksekliği, arzu edilen düzey
de üretici örgütlenmesinin olmaması şeklinde sıralanabilir. 

Elma üretim sezonunun başlamasıyla birlikte, pazarlama, üreticilerimizin her zaman karşı kar
şıya kaldığı en önemli bir sorun olarak karşımızdadır. Bugün itibariyle. İsparta İlimizdeki soğuk 
hava depolarında yaklaşık 40 000 ton elma bulunduğu tespit edilmiştir. Depolardaki sofralık el
manın kilogram fiyatı 200 000 ile 600 000 Türk Lirası arasında değişmektedir; meyve suyuna iş
lenmek üzere satılan elmanın kilogram fiyatı ise 100 000 Türk Lirası civarındadır. 
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Bu sorunla ilgili olarak Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları başlıklar halinde şöyle 
sıralayabilirim: 

1- İçtüketimin artırılması amacıyla, Bakanlığımızca, elma tüketiminin artırılması için, biraz 
önce sayılan bölgelerde, yani, Niğde, Karaman, İsparta ve başka elma üreticisi illerimizde depolar
daki elmaların satılamaması üzerine, Adalet, Millî Savunma, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına 
ve 81 il valiliğine yazı yazılarak, bu çerçevede, cezaevlerinde, okullarda ve askerî birliklerde elma 
tüketiminin artırılması hedeflenmiştir. 

2- Uluslararası gıda yardımlarına ülkemizde yetiştirilen elmaların dahil edilmesi konusu gün
deme gelmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından Irak'a yapılacak gıda yardımı içerisine elmanın da 
dahil edilmesi konusunda, Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

3- Bakanlığımızca, elma ihracatının desteklenmesi konusunda elmaya teşvik verilmesi hususu 
Dış Ticaret Müsteşarlığına yazıyla duyurulmuş, konu takip edilmiş; ancak, bu hususta, Para Kredi 
ve Koordinasyon Kurulu kararı uzun bir süre çıkmamıştır. Bununla ilgili gelişmeler konusunda bir
kaç hususu belirtmek istiyorum. Bu teşebbüs, 1 Ocak ile 31 Nisan tarihleri arasında elma ihracatını 
teşvik etmeyi kapsayacak bir öneriyle ortaya çıkmış; ancak, ilgili kurumlar arasında gerekli 
mutabakat sağlanamadığı için, bu süre uzamış; bunun üzerine, sürenin tekrar daha ileri tarihlere 
sarkması için, yani 1 Nisan - 30 Haziran tarihlerine sarkması için yeniden görüş değiştirilmiş ve 
Yüksek Planlama Kurulunun imzasına açılmıştır. Evet, bu konuda, Bakanlığımız gerekli teşebbüsü 
vaktinde yapmış olmakla birlikte, kararın çıkarılması konusundaki gecikmeyi kabul ediyoruz. Bu 
hususta, bu tedbiri zamanında alamamamızın birkısım olumsuzluklarıyla karşı karşıyayız. 

İthalatta aldığımız tedbirleri ise şöyle özetleyebilirim: Bakanlığımızın uygulamakta olduğu 
politikalarının ana unsuru, başka ürünlerde olduğu gibi, üretim döneminde -yani, 1 Temmuz - 1 Ocak 
tarihleri arasında- elma ithalatına kesin olarak izin verilmemesidir; ocak-temmuz dönemlerinde ise, 
sınırlı olarak izin verilmektedir. Biraz önce söylediğim gibi, verilen bu izinlerle ülkemize ne kadar 
elma girdiğini tekrar hatırlatacak olursam, 2000'de 3 400 ton, 2001'de 1 500 ton, 2003 yılında yak
laşık 3 000 ton olarak karşımıza çıkmaktadır; dolayısıyla, elma ithalatı konusunda gerçekleşen 
rakam Türkiye'deki piyasaları etkileyecek bir rakam değildir; yani, burada uygulanacak esas tedbir 
şudur: Yurtiçi üretim artık iç tüketimle karşılanamayacak bir noktaya gelmiştir ve bu sebeple, ih
racatı artırmaktan; yani, pazarı büyütmekten başka çaremiz yoktur; bu duruma dikkatinizi 
çekiyorum. 

MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Sayın Bakanım, bu elmaları tüketecek miyiz? 200 000 
liraya elma satılıyor... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Biraz önce söyledim. 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Ama, İsparta'da, 300 000 liraya satılsa, 21 trilyon eder... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Kaça satıldığını biraz önce 

söyledim. 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Maliyetinin çok çok altında... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ayrıca, iç ve dışpazar istek

lerine uygun yeni çeşit geliştirme ve adaptasyon çalışmaları, üretim maliyetini düşürmek üzere 
bodur ve yan bodur elma yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları, soğukhava depoları, sınıf
lama ve ambalajlama tesislerinin geliştirilmesi çalışmalarımız sürdürülmektedir. Alınan bu tedbir
ler, kısa vadede, sektörümüzün sorununu tamamıyla çözecek boyutta değildir. Bakanlığımız tarafın
dan, soruna köklü çözüm bulabilmek için, Hükümetimizin programında kısa vadede yapılması 
gereken yasal düzenlemeler içerisinde yer alan üretici birlikleri yasası tasarısıyla ilgili, kurumların 
görüşü alınarak, bakanlarımızın da imzası tamamlanmış ve şu anda, Başbakanımızın imzasıyla bir
likte Meclise intikal edecek hale gelmiştir. Dolayısıyla, üretici örgütlenmesi konusunun, birçok baş-
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ka alanda olduğu gibi, elma üreticilerimiz açısından da, pazarlama sorununu çözme konusunda 
müşterek hareket etme imkânı vereceğini ve bu sorunun çözümü konusunda ilerleyen dönemde 
önemli katkılar yapacağını düşünmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, ülkemiz, dün
yada elma üreten önemli ülkeler arasında yer almaktadır; kişi başına elma tüketimi de dünya or
talamasının 4 katıdır. Ancak, ülkemizde elma üretimi, iç ve dışpazarlaması gibi konularda arzu 
edilen noktaya gelememiştir. Dışpazarların talep ettiği elma çeşitlerinin ülkemize adaptasyonunun 
sağlanması ve üretimin bu doğrultuda yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla birlik
te, elma üretiminde bahçeden, nihaî tüketiciye kadar geçen sürecin, uygun çeşit, pazar isteklerine 
göre üretim, örgütlenme, paketleme ve ambalajlama konularını da kapsayan bir anlayışla ele alın
ması gerekmektedir. Bu amaçla kamu kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle sorunların çözümü 
yönünde gerekli adımların atılması hususunda gayretler gösterilmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Bakan, stokları eritmek lazım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, çölleşen Erzurum İlinin mera sorunuyla ilgili söz 
isteyen Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Özdoğan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

2. - Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan 'in, Erzurum 'da mera ıslah çalışmaları ile plansız ve 
aşırı kullanımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gün
demdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bahsedeceğim konuyla alakalı olarak 4342 sayılı Mera Kanununun 1 inci maddesi konunun 
amacını göstermektedir. Bu madde gereğince, mera, yayla, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların 
bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılması ve sürdürülmesi, kullanımlarının sürekli 
olarak denetlenmesi, korunması ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda, kanunun 19 uncu maddesine göre muhtarlar ve belediye başkanları, mera. 
yaylak ve kışlakların korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının 
sağlanmasından sorumludurlar. Hatta, meralara tecavüz edilmesi halinde, durum, Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine, valilik ve kaymakamlıklara iletilerek. Taşınmaz Mal Zilyet
liğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 3091 sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 75 inci maddesinin uygulanması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Kanunun 22 nci maddesi, göçerlerin, mera, yaylak veya kışlaklardan yararlandırılmaları 
hususunun bu kanun hükümlerine göre tanzim edileceğini amirdir. 23 üncü maddede ise, mera, yay
lak ve kışlağa, komisyonun tahsis kararında belirtilen miktardan fazla hayvan sokulmayacağı em-
redilmektedir. 

Adı geçen kanuna göre çıkarılan Mera Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, merada artakalan 
fazlalıklar varsa, bunun, en yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan ve hayvan
cılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kuruluşlara öncelikle kiralanması öngörülmüştür. 

İlgili kanuna göre. meraların tespit, tahdit ve tahsisi mera komisyonları tarafından tamam
landıktan sonra, ortaya çıkan ihtiyaç fazlası, kanunla öngörülen şekilde kiraya verilebilir. Hal
buki, 1 000'in üzerinde köyü bulunan ilimizde, henüz 70'e yakın köyde tespit, tahdit ve tahsis çalış
maları tamamlanabilmiştir, geriye kalan köylerde ise bu işlemler henüz tamamlanmamış, hatta, 
büyük çoğunluğunda bu işlemlere başlanmamıştır. 
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Yapılan gözlemlere, idarî ve adlî ihtilaflara göre, ilimizde, yoğun göçer hareketi vuku bulmak
tadır. Nitekim, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü verilerine göre, her yıl 
80 000'in üzerinde küçükbaş hayvan, göçerler tarafından, ilimiz meralanna getirilmektedir. Köyler
deki özel mera ve köy tüzelkişiliğine ait olan mera kiralamaları bu rakama dahil değildir. Kendi 
hayvan varlığına yetmeyen Erzurum meraları, göçer hayvan yetiştiricilerinin işgaliyle, çöl olma teh
likesiyle karşı karşıyadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, meraların tespit, tahdit ve tahsis işlemleri büyük oranda 
yapılamadığından dolayı, ilçeler bazında mera alanı, hayvan varlığı ve meraların ihtiyacı karşılama 
oranları teknik anlamda hesaplanarak, mera varlığı ortaya çıkarılmamıştır. İl genelinde mera alan
ları, ilin mevcut hayvan varlığına, otlatma sezonunda -ki, altı aydır- yeterli gelmemektedir, yani, 
Mera Yönetmeliğine göre, bitişiğindeki ilçe ve köylerdeki fazlalığı taşıyacak kapasitede değildir. İl 
genelinde yapılan değerlendirmede, mera idaresi esaslarına göre doğru hesaplama yapılmıştır. İl 
hayvan varlığının mera bitki örtüsüne zarar vermeden otlatılabilmesi için 106 447 hektar ilave mera 
alanına ihtiyaç vardır. Bu da gösteriyor ki, il meraları, mevcut hayvan varlığı için yeterli değildir. 
Bu nedenle, çevre illerden gelen göçer hayvan yetiştiricilerinin Erzurum meralarına tek bir hayvanı 
sokulmamalıdır. 

Ayrıca, ilimize gelen göçerlerin hayvanları, geldikleri ekolojide kazandıkları davranış özellik
lerinden dolayı, bitki örtüsünü aşırı tahrip edici otlama özelliğine sahiptir. Örneğin, ilimizde yetişen 
küçükbaş hayvanlarda, geven ve benzeri dikenli bitkileri otlama davranışı gözlenmezken, göçerlere 
ait koyunların bu bitkilerin genç sürgünlerini otladıkları gözlenmektedir. Yine bu koyunlar, otladığı 
bitkiyi kök boğazından kopararak, bitkinin aşırı şekilde tahrip olmasına neden olmaktadır. Kökün
den tahrip olan bitki, çölleşmenin tek nedenidir Erzurum'da. Erzurum köylüsü bu durumdan çok 
mustariptir. Bu soruna, bütün Erzurumlular, hükümetimizden acil çözüm beklemektedir. 

Ayrıca, hayvan hareketleri kontrolsüz olduğundan dolayı, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yay
gınlaşmasına zemin hazırlanmaktadır. Bir yandan göçerlerin mera tahribatı, bir yandan da göçer
lerin hayvanlarından bulaşan hastalıklar, Erzurum besicisini perişan etmiştir. 

Göçer hayvancılık yapanlar, genellikle ürettikleri sütü peynir olarak değerlendirmektedir... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bunun için. ısıtmada ihtiyaç duydukları enerjiyi, merada 

bulunan geven ve diğer odunsu bitkileri söküp yakmak suretiyle karşılamaktadırlar. Zaten aşırı ot
latmaya maruz kalan meralarda erozyona karşı son koruma elemanı olan bu bitkiler de bu şekilde 
tahrip olduğundan, meralarda şiddetli erozyon başlamış durumdadır. Bu durum, sadece ilimiz 
meralarında erozyon tahribatıyla sınırlı kalmayacaktır. Aynı şekilde, ilimiz su kaynaklarından bes
lenen akarsularımız üzerindeki barajların dolmasında, akarsu kenarlarında taşkın zararlarının art
masında etkili olacaktır. 

Alınan duyumlara göre, ilimizde meralar, mera komisyonunun bilgisi dışında çok yüksek üc
retlerle köy muhtarlarınca kiraya verilmektedir. Buna bağlı olarak, merayı kiralayanlar tarafından 
anlaşmada belirtilenin çok üzerinde hayvan meraya taşınmaktadır. Ayrıca, özel arazilere tecavüz et
tikleri, köylülerle ihtilafa girdikleri sık sık duyulmaktadır. 

Yine, hayvan sürülerinin yaylalara çıkarken, ekili arazilere ve özel arazilere zarar verdikleri 
duyulmaktadır. Nitekim, bu amaçla, 1997 ve 2004 yıllarında, göçer hareketiyle ilgili olarak bir 
düzenleme yapılmıştır; ama, bu düzenlemelerin sadra şifa olmayacağı, Erzurum köylüsü tarafından 
yaşanarak bilinmektedir. Radikal çözüm gerekmektedir. 
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Yukarıda açıklanan gerekçeler dikkate alındığında, Erzurum İli meralarının il dışından gelen 
göçer hayvancılık yapanlara kesinlikle kiralanmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Erzurum'un çöl-
leşmemesi için, göçer hayvancılık olayına Tarım ve Köyişleri Bakanlığının el koyması gerekmektedir; 
aksi halde, çölleşme ve yok olma, tarih, kültür, hayvancılık şehri Erzurum için mukadder olacaktır. 

Erzurum meraları, Erzurum'da yaşayan, Erzurum ekonomisi için özveride bulunan, Er
zurum'un çilesini çeken Erzurum'un çiftçi ve köylüsünündür diyor; Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Sayın Özdoğan'ın gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü 

cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özdoğan, Erzurum'da, özellikle göçerlerin, 
mevsim geldiğinde bölgeye hayvanlarını nakletmesi ve bunun sonucu olarak, buradaki bitki ör
tüsünün ve meraların aşırı kullanılması, tahribi ve bunun sonucunda bir erozyon tehlikesini dikkat
lerimize sunarak, bu konuyu gündeme getirmiştir. Ben de, Bakanlığımın, Türkiye'de tarımsal 
faaliyetler bakımından büyük önem arz eden bu konuyla ilgili görüşlerini bu vesileyle özetlemek is
tiyorum; tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kabayem üretiminin en ucuza temin edildiği kay
nak meralardır. Bakımlı 1 dekar merada, yılda, yaklaşık 200-300 kilogram arasında kuru ot elde 
edilebilir; bu da, bir büyükbaş hayvanın, yıllık kaba ot ihtiyacının yaklaşık onda l'ini karşılayabilir; 
ancak, ne yazık ki, yıllar itibariyle bakıldığında, mera alanlarımızın giderek azaldığı görülmekte ve 
bunun çevre üzerindeki etkileri de artarak hissedilmektedir. 

1940'h yıllarda 44 000 000 hektar olan mera alanımız, 2004 yılında 12 400 000 hektara düş
müştür. Esas dramatik gelişme, mera alanlarımızda meydana gelen bu hızlı azalmadır. 

Erzurum İlimiz, çayır ve mera alanları bakımından şanslı bir durumda olmakla birlikte, karasal 
bir iklime sahip olması, topografık yapının engebeli olması ve su ve rüzgâr erozyonunun yaygın ol
ması, bunun yanı sıra, aşırı ve zamansız otlatma nedeniyle, meraların durumu, Erzurum açısından 
da iç açıcı değildir. 

İklim ve arazi yapısı nedeniyle diğer tarım kollarında gelişme imkânı bulamayan bu ilimizde 
vazgeçilmez önceliği hayvancılık oluşturmakta, yem bitkileri üretimi ise, gerek verim gerekse çeşit
lilik yönüyle entansif hayvancılıkla uğraşan diğer bölgelere göre oldukça yetersiz kalmaktadır. 
Bunun sonucu olarak da, hayvancılık, büyük ölçüde meralara bağımlı olarak yapılmaktadır. 

Erzurum genelinde elde edilen kabayem miktarının, toplam hayvan varlığının ihtiyacını kar
şılamadığı ve yüzde 22 civarında kabayem açığı olduğu belirlenmiştir. Erzurum İlimizde, meralar
da yapılacak iyileştirmeler ile tahdidi yapılarak ıslah edilecek olan 20 000 dekar alanda yaklaşık 
4 000 ton kuru ot elde edilecektir; bu da, yaklaşık 1 000 büyükbaş hayvanın kabayem ihtiyacını kar
şılayacak düzeydedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızca, bu yıl, ülke genelinde, meraların korun
ması, vasıflarının iyileştirilmesi, mera sınırlarının bir an önce belirlenmesi ve ıslah projelerinin uy
gulamaya konularak hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalara hız 
verilmiştir. 

2004 yılına geldiğimizde, Türkiye genelinde 3 600 000 hektar alanda tespit, 1 900 000 hektar 
alanda tahdit çalışmaları tamamlanmıştır. Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: 12 400 000 
hektar mera varlığımız içerisinde, bugüne kadar, 3 600 000 hektar alanda tespit yapılmış, 1 900 000 
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hektar alanda ise tahdit çalışması tamamlanmıştır; yani, ıslah edilmiş ve bir uygulama düzeni 
içerisinde çiftçimizin hizmetine sunulmuş bir mera varlığımız yoktur. Erzurum İlinde ise 144 000 
hektar alan tespit edilmiş, 32 000 hektar alanda ise tahdit çalışması tamamlanmıştır. 

2004 yılında, Türkiye genelinde 600 000 dekar mera alanının ıslah çalışmasının tamamlanması 
hedef alınmıştır. Bu, ülkemizde bir ilktir ve dolayısıyla, Bakanlığımız açısından da çok öncelik ver
diğimiz bir husustur. Erzurum İlimizde ise 2004 yılında ıslahım hedeflediğimiz büyüklük 20 000 
dekar olarak belirlenmiştir. Bu ilimizde mera ıslah çalışmaları, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitümüz ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle devam etmektedir. 

Meraların korunması ve meralardan en üst düzeyde fayda sağlanabilmesi için, aşırı ve zaman
sız otlatmadan kaçınılması gerekmektedir. Uygulamaya konulacak ıslah projeleriyle, meranın ürettiği 
ot miktarı ile otlatılan hayvan sayısı arasında elverişli bir denge kurulması sağlanacaktır. Erzurum İlin
de son yıllardaki zamansız ve kontrolsüz otlatmanın devam etmesi halinde, yakın zamanda, üzerinde 
hayvan otlatacak mera kalmayacağı gibi, bitki örtüsünün tükenmesinin ardından, erozyonlarla birlik
te, bu alanlardaki toprak örtüsünün de büyük ölçüde azalması söz konusu olabilecektir. 

Meraların korunması ve aşın otlatmanın engellenmesi için, yem bitkileri desteklemeleri uy
gulamaya konulmuştur. 2003 yılı içerisinde uygulanan ve 2004 yılında da uygulanacak olan bu des
teklemeler kapsamında, ülkemizde, yem bitkileri üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır. Tür
kiye'de, toplam tanm alanı içerisinde yüzde 3 oranında pay alan yem bitkileri ekim alanı yüzde 
6'lara çıkmıştır ve dekar başına yaklaşık 35 000 000, yem bitkisi desteği yapılmaktadır. 

Bakanlığımızın politikalan içerisinde, meraların geliştirilmesi özel bir yere sahiptir. Meralann 
korunması, ıslah edilmesi ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bu meralardan azami düzeyde 
faydalanabilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır ve alınacaktır. Mera tespit ve tahdit çalışmaları 
en kısa sürede tamamlanacak, ıslah çalışmalanna devam edilecektir. Bu arada, meralarımıza olan 
aşırı baskının önlenmesi ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kabayemin tarla bitkileri alanlarında 
yetiştirilmesi amacıyla, yem bitkileri tarımının özendirilmesine ilişkin çalışmalarımız gelecek 
dönemde de sürdürülecektir. 

Sayın milletvekilimizin bu genel sorun içerisinde, özellikle bölgeye göçerlerle birlikte gelen 
hayvan varlığının kontrol edilmesi konusundaki, Bakanlığıma havale etmiş olduğu konunun in
celenmesi ve tedbir alınmasıyla ilgili olarak gerekli çalışmalan yapacağımı ve bu konuda kendisine 
bilgi sunacağımı arz ederim; hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz. genel sağlık sorunları ve hastanelerimizle ilgili söz isteyen Manisa 

Milletvekili Sayın Ufuk Özkan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralanndan alkışlar) 
3.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, sağlık sistemimizin genel sorunlarına ilişkin gündem

dışı konuşması ve Sağlık Bakam Recep Akdağ'ın cevabı 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlanm, tıp ilmini okumadım, hekim olarak karşınızda değilim; fakat, gördüğüm 

bazı sıkıntılar, problemler var Ankara'da ve Anadolu'nun çeşitli hastanelerinde yaşadıklarımız var; 
bunlarla ilgili sizleri bilgilendirmek, bu konuya sizlerin de hassasiyetini sağlayabilmek için gün
demdışı söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, dünya insanî gelişim ölçümünde 86 ncı sırada yer alıyor. Bu. 
sağlığın da içinde olduğu sosyal göstergeler dikkate alınarak yapılmış bir çalışmadır. Haziran 
2003'te, bize. Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan. sağlıkta dönüşüm politikalarımızın 
içinde yer aldığı 45 sayfalık bir program gönderildi. Bunu araştırdım, çalıştım, okudum, içinde, ger-
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çekten, ülkemizin sıkıntılarını, problemlerini çözecek şeyler olduğu kadar, neticesinde Sayın 
Bakanımızın, Bakanlığın hazırlamış olduğu ve ulusal sinerjiyi yaratarak arkamıza alacağımız moral 
destekle başarıya ulaşacağımızı ifade etmesine ve üzerinden yaklaşık onbir ay geçmesine rağmen, 
geldiğimiz noktada hâlâ sıkıntıların da devam etmekte olduğunu görüyoruz. Ülkemiz genelinde, 
gerçekten, sıkıntılar son derece ciddî bir şekilde devam ediyor; Başkentte de böyle, çeşitli büyük il
lerimizde ve ilçelerimizde de böyle. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu'nun küçük bir hastanesinde, dönersermayeyle ilgili çalışma sis
temi kabul edildiğinden dolayı, personel giderlerinin dahi karşılanamadığını hepimiz görüyoruz ve 
biliyoruz. Bunun yanında, personel sıkıntısının Anadolu'nun her yerinde devam ettiğini, performan
sa göre ücretin çalışanlarımız tarafından zaman zaman sıkıntıyla karşılandığını, tıbbî ekipman sıkın
tısının hâlâ yaşandığını biliyoruz. Bazı hastanelerimizde ameliyat masasının bir tane olmasından 
dolayı yaşanan sıkıntıları, doktorlarımız bizlere anlatıyorlar. 

Bakanlığın, 7 tane genel müdürlüğü, 9 tane daire başkanlığı ve dünya kadar çalışanına rağmen, 
kurumumuz içinde tam bir diyalogun olduğunu, tam bir organizasyon olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Bununla birlikte, kurumlar arasında sağlıklı bir iletişimin olmadığını da görüyoruz. Bilhas
sa SSK hastaneleri, üniversite hastaneleri, kuruma ait hastaneler, özel hastaneler ve Bakanlık bürok
ratlarının tam bir uyum içinde olduğunu söylemek mümkün değil. Bu böyle olunca, problemlerin 
de çözümünü beklemek zaten mümkün değil. 

O kadar çok problem var ki, hastanelerin genel durumundan tutun, poliklinik yapan doktor
larımızın durumundan tutun, çalışanlarımızın durumundan tutun, tahlillerden tutun, hastaneler 
arasında, kurumlar arasındaki şevklerden tutun... Yeşil kart sorunu var ki, hâlâ devam etmektedir. 
Yeşil kart, tam bir siyasî propaganda malzemesi olmuştur ve olmaya devam ediyor. Hastanelerimiz
deki hasta yatışından hastanın taburcu edilmesine kadar, bulaşıcı hastalıklardan halk sağlığına 
kadar, 7 500 000'e yakın özürlü vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılara kadar, eczacı kalfalarının aylar
dır taleplerine kadar, o kadar çok problem var ki, bu problemlerin çözümü için, mutlaka, Bakan
lığımızın tam bir uyum içinde olması ve diğer kurum ve kuruluşlarla da uyum içerisinde olması 
gerektiğine inanıyorum. 

Geçen hafta gazetede okumuş olduğum bir yazı, inanın, yüreğimi sızlattı. Hakkâri'de böbrek 
hastası 5 vatandaşımızın böbrek yetmezliğinden dolayı vefat ettiğini, öldüğünü okudum gazetede. 
Sebebi şu: Sağlık personeli olmadığı için, hekim olmadığı için, Hakkâri'deki 5 böbrek hastası vatan
daşımız yaşamını kaybediyor. Ne kadar acı bir şey! Anadolu'nun çeşitli yerlerinde -gazetelere yan
sımamış olabilir, ama- bunların hepsini duyuyoruz, okuyoruz ve görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara, başkent. Başkentte bir hastaneye, lütfen, merak edin bir gidin, 
hangi hastane olursa olsun birisine girin ve o hastanede yaşayan insanlarımızın, çalışan insan
larımızın, temizleyicisinden, otoparkçısından, güvenlik görevlisinden, hemşiresinden, sağlıkçısın
dan doktoruna kadar, yaşadıkları sıkıntıları bir görün ve orada hastalarımızın çekmiş olduğu sıkın
tıları görün. 

İsim vermeyeceğim; ama, 1 100 hekimi olan, 2 000 çalışanı olan, doktor başına, hekim başına 
günde 30-40 hastanın düştüğü bir hastaneyi düşünün. Böyle bir hastaneye günde 4 000 hasta 
geliyor, 2 000 de çalışanı var; 6 000 kişilik devasa bir mekân; ama, mekânın fizikî şartları bir kere 
elverişli değil, ne burada hasta bakmaya elverişli ne burada hastayı muayene etmeye elverişli. Böy
le elverişsiz bir ortamda yaşadıklarımı -dün gittim, birazcık araştırdım- gördüklerimi size anlatsam, 
tüyleriniz diken diken olur. 

Değerli arkadaşlarım, hastane koridorlarında, hastane bahçesinde sedye içinde yatan, sedye 
içinde muayene olmayı bekleyen ya da yatış bekleyen insanlarımızı bir görün; görün ve utanın!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Özkan, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Kan tahlili için Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş insanları 

gördüm. Kastamonu-Tosya'dan sadece kan tahlili için yaşlı bir teyzemizin hastaneye gelip sabahtan 
beri kuyrukta beklediğini gördüm. Burada, veznelerin önündeki kavgaları gördüm. Röntgen çektir
miş; ama, röntgenini bulamayan yaşlı vatandaşlarımızı gördüm. Sedyenin üstünde, siyah ceset tor
basının içinde önümüzden geçen cesetleri gördüm; o hastaların arasında, moral bekleyen, sağlık 
bekleyen insanların arasında!.. İnanın, sağlam insanın girip hasta çıkacağı bir mekânı gördüm. 
Burada çalışan, sağlık dağıtan doktorlarımızın bile o mekânda hasta olabileceklerini tespit ettim. 

Değerli arkadaşlarım, hasta insanı iyileştirmek için harcanacak para, hastalarımız için har
canacak para, gerçekten, çok ciddî bir yatırımdır; ama, önemli olan, hastalanmamak için yapılacak 
olan yatırımlardır ve gerçekten, daha ucuz yatırımlardır. Koruyucu sağlık hizmetlerine önem ver
memizin son derece doğru olacağına inanıyorum. Milletvekili arkadaşlarımız, ama Ankara'da ama 
bulundukları yörelerdeki hastanelerde, sağlık ocaklarında, sağlık birimlerinin tümünde yaşadıkları 
sıkıntıları Sağlık Bakanımıza aktarırlarsa, yetkililere aktarırlarsa, faydası olacağına ve çözüm için 
de önemli olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa Adalet ve Kalkınma Partisindeki arkadaşlarıma seslenmek is
tiyorum ve Sayın Bakanımıza seslenmek istiyorum; 3 Ocak 2003 tarihinde yayımlamış olduğunuz 
acil eylem planınızı lütfen unutmayınız. Acil eylem planındaki 99, 100 ve 101 inci sayfaları bugün 
mutlaka bir okuyunuz; neleri söylediğinizi, neleri bugüne kadar yapamadığınızı görerek, bunları 
yapmanın yollarını arayınız. 

Sağlıklı yaşamında gerekli önemi gösteremediğimiz, insan gibi yaşatamadığımız insan
larımıza, hiç olmazsa hasta olduklarında insan onurunu yaşatmanın yollarını hep birlikte arayalım 
diyorum; saygılar, selamlar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ cevap vereceklerdir. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Sayın Milletvekilimize, ülkemizin sağlık sorunlarına göstermiş olduğu yakın alakadan 
dolayı özellikle teşekkür etmek isterim. 

Gerçekten, sağlık meselesi, bir ülkenin gelişmişlik durumu söz konusu edildiğinde çok önem
li; bütün uygar ülkeler açısından önemli. Ülkelerin gelişmişlik endekslerini belirlemede de sağlık 
durumlarını çok önemsiyoruz ve hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde sağlık meseleleri yılların getirdiği 
sorunlarla iç içe. 

Sayın Milletvekilimiz, muhalefet olmanın gereğini yaparak, normal karşıladığım bir biçimde, 
bardağın daha çok boş olan kısmını göstermeye çalıştı; söylediklerinin önemli bir kısmında da hak
lıdır. Hakikaten, sağlık sistemimizde düzeltilecek daha çok iş var, yapılacak çok şey var; ama, ben, 
bugün, bu konuşmamda, bugüne kadar bu sorunların aşılması konusunda, Türkiyemizde sağlık 
meselesinin belli bir sistematiğe oturtulması konusunda neler yaptık, neleri planlıyoruz, bundan 
sonra neler yapacağız; bunların üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, koruyucu sağlık hizmetleri; yani, hastalanmadan önce sağlığın 
korunması meselesi, aslında, meselenin özünü teşkil etmektedir. Bunun için de bizim, özellikle sağ
lık ocaklarımızda verdiğimiz hizmetleri, pratisyen hekimlerimizle, ebelerimizle, hemşirelerimizle 
birinci basamakta verdiğimiz sağlık hizmetlerimizi öncelikle geliştirmemiz gerekiyor. 
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Şunu kabul etmeliyiz ki. 1961 yılında sosyalizasyonla ilgili kanun çıkarıldıktan sonra, ilk bir
kaç yıl içerisinde hızlı ilerlemeler sağlanmış; ancak, bundan sonra bu hususta, maalesef, sürekli 
olarak geriye gidilmiştir. . 

Biz, öncelikle şunun üzerinde durduk: Ülkemizde bu birinci basamak sağlık hizmetlerinin ak-
samasındaki önemli sebeplerden birisi, bazı bölgelerimizde sağlık personelimizin, yardımcı sağlık 
personelimizin, ebemizin, hemşiremizin ve pratisyen hekimlerimizin azlığıdır. Bunun için, geç
tiğimiz yıl içerisinde, Yüce Meclisimizle birlikte oluşturduğumuz bir yasayla, sözleşmeli personel 
şeklinde bir uygulama başlattık ve bu uygulama, bize, geçtiğimiz yıl içerisinde ve 2004 yılının baş
larında 15 000'e yakın sağlık personelini, ülkemizde eleman temininde güçlük çektiğimiz yerlere 
gönderme imkânını verdi, hem de daha yüksek ücretlerle. Yani, bir ebemiz, bir hemşiremiz, bir 
pratisyen hekimimiz, bir uzman hekimimiz Doğu Anadolu Bölgesinde, Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde, benim Sımağımda, Hakkârimde, Karsımda, Ardahanımda da görev yapmaya başladı ve bu 
hususta, 2003 yılında ciddî bir adım atmış olduk. Bu yıl da, bu sözleşmeli personelleri bu bölgelere 
göndererek, aradaki korkunç açığı, geçmiş dönemlerde oluşturulmuş olan büyük açığı kapatma 
konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Şunu ifade etmek isterim ki, özellikle uzman hekim noktasında, bu hususta istediğimize henüz 
ulaşmış değiliz. Sizler de biliyorsunuz, sözleşmeli personel statüsünde çalışacak uzman hekim
lerimize, bugünün ücret skalalanyla ayda 3 000 000 000-3 500 000 000 Türk Lirası ödeme 
yapabilecek, bunun üzerine de dönersermaye primleriyle aylık kazançlarını artırabilecek bir sistem 
getirmiş olmamıza rağmen, bu bölgelerdeki uzman hekim açığımızı, ihtiyacımız noktasında henüz 
kapatabilmiş değiliz; ancak, stratejik noktalarda belirlemiş olduğumuz 950 uzman açığımızın, 2003 
yılı içerisinde, 400'ünü kapatmış olduk. Ben, öyle ümit ediyorum ki, 2004 yılı içerisinde de, geri 
kalan açığın önemli bir bölümünü kapatma durumunda olacağız. 

Tabiî, ülkemizde, sağlık konusunda planlanmış yatırımların dengesizliği, gerekli olan yerlerde 
yeni yatırımların yapılmayışı, oysa gereksiz yerlerde birçok yatırımın başlamış olması da, önümüz
deki önemli bir problemdi. Ben de, isim vermeden örneklemek istiyorum. Bir taraftan, sayın millet
vekilimizin söylediği gibi, âdeta, merdiven altlarında hasta yatırmak zorunluluğu olan aşırı 
kalabalık hastaneler varken, öte yandan, nüfusu 3 000 olan, 5 000 olan ilçelerimize hastane yapıl
masına başlanılmıştı. Biz, hükümet etmeye başladığımızda, Türkiye'de, bu şekildeki yarım kalmış 
sağlık yatırımı 1 152 idi. Altı ay süren bir envanter çalışmasıyla, bu sayıyı, başlanmamış birkısım 
yatırımları programdan çıkararak, önce 800'e, daha sonra da 600 civarına indirmiş durumdayız. 
Tabiî. bu. bize. yapmamız gereken yeni yatırımlar için de imkân sağlamış oluyor. Bazı örnekler 
vereyim. Bu sayede, kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen. 2003 yılı içerisinde, Şanlıurfa İlimizde. 
yapımı onbeş yıldır bekleyen bir hastanemizi, birbuçuk yıl içerisinde bitirip hizmete sokabilmiş ol
duk. Ümraniye'de, yapımı onüç senedir bekleyen bir hastanemizi bitirip hizmete sokmuş olduk. 
Bunun gibi birçok örneğimiz var. 

2004 yılı içerisinde de, yine. elimizdeki kısıtlı yatırım imkânlarını en verimli bir biçimde kul
lanarak, asla popülizm yapmayarak, asla siyasî içerikli yeni yatırım yapmayarak, bu husustaki ek
sikleri gidermeye çalışıyoruz. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerini verirken, şöyle bir prensip belirledik: Bir sağlık ocağında 
çalışan pratisyen hekimlerimizin, mutlaka, her birinin kendi odası olmalı ve bu odada, hem 
koruyucu sağlık hizmetlerini hem de tedavi edici sağlık hizmetlerini yürütmelidirler ve bu hususta 
çok ciddî bir mesafe aldık. Şövle bir uygulama vardı: Pratisyen hekimlerimiz, bir hizmet vermenin 
ötesinde, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan yahut gelecekle ilgili ümitleri aşınmış meslektaşlarımız 
olarak, sağlık ocaklarında, âdeta, yapmak istediklerini yapamamanın verdiği bir yılgınlıkla 
çalışıyorlardı. Biz, şunu yaptık: Pratisyen hekimlerimizin her birine birer oda açmak suretiyle -ki, 
bu hederimize bugün için yüzde 90 oranında kavuşmuş durumdayız- pratisyen hekimlerimizin 
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itibarlarını, bir defa, kendilerine iade etme cihetine gittik. Yani, bir sağlık ocağında 10 sağlık ocağı 
hekimi, pratisyen hekim varken, eğer, siz, 1 veya 2 odada hasta hizmeti veriyorsanız, hasta 
muayenesi yapıyorsanız, kuşkusuz, burada sağlıklı bir hizmet yürümüyor demektir; ama, artık, Tür
kiye'de, bugün, bir sağlık ocağında 8 pratisyen hekim varsa, bu 8 pratisyen hekimin her birinin ken
di odaları, kendi hizmet mekânları var. Dolayısıyla, hizmet konusunda mekân oluşturma noktasın
da, bir defa, elimizdeki mekânları olumlu bir biçimde kullanmış olduk. 

Bunun dışında, size, İstanbul İlinden örnek vermek isterim. İstanbul İlimizde, birinci basamak
ta, yani, sağlık ocağı ve benzeri kurumlarda hizmet verdiğimiz hasta odalarının sayısı biz gel
diğimizde 300 civarındayken, bugün, bu sayı 900'lere çıkmış durumdadır ve yine, İstanbul İlimiz
de, birinci basamakta günde ortalama 20 000 hasta muayene edilirken, bu sayı, bugün 60 000'lere 
çıkmış durumdadır; ancak, 60 000'lere çıkmış olan bu sayı da bugün için yeterli olmuyor. 

Yine, bununla birlikte, hastanelerimizdeki poliklinik oda sayılarımızı artırmak ve has
tanelerimize bağlı, özellikle eğitim hastanelerimize bağlı semt poliklinikleri açarak, poliklinik 
sıkıntısını ortadan kaldırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ben, Değerli Milletvekilimin ör
nek verdiği hastaneyi çok iyi biliyorum. O hastanede, biz göreve başladığımızda 60 poliklinik odası 
vardı, bugün 100 poliklinik odası var; ama, bu 100 poliklinik odası da yetmiyor; çünkü, biz, 1950'li 
yılların kavramlarıyla, 1950'li yılların konseptleriyle yaptığımız hastane polikliniklerinde 2004 
yılının hizmetini vermeye çalışıyoruz!.. Yani, Türkiye Cumhuriyetinde, geçtiğimiz on yıllarda 
devasa kamu binaları yapılırken, çok lüks kamu hizmet binaları yapılırken, hastanecilik konusunda, 
maalesef, çok geride kalmış durumdayız. Şimdi, biz, bir taraftan mevcut hastanelerimizin 
kapasitelerini artırma cihetine gidiyoruz, öte yandan da bu hastanelerimize, özellikle semt polik
linikleri anlamında, bu hastanelerimizle birlikte çalışan, afiliye çalışan yeni poliklinikler açarak hiz
meti bu anlamda rahatlatma cihetine gidiyoruz. 

Kuşkusuz, bütün ülke için devrim niteliğinde olan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sağlık Bakan
lığımız arasında, daha doğrusu Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımız arasındaki ortak uy
gulamaları tekrar zikretmek burada çok yerinde olacak. 

Ülkemizde, yıllarca, aşağı yukarı bu ülke nüfusunun yarısını teşkil eden Sosyal Sigortalı has
talar, biliyorsunuz üvey evlat muamelesi görmüştü. 200'e yakın hastane, belki bir o kadar dispan
serle hizmet almaya çalışan bu hastaların hastanelerinden randevu alamadıkları ve aslında sigortalı 
olmalarına rağmen, sigortalı bir kişi olarak kendilerini, çoluk çocuklarını, ailelerini, ana babalarını 
bu hizmetten yararlandırmadıklarını hepimiz biliyorduk; ama, bakın, artık, Türkiye Cumhuriyetin
de ikinci sınıf insan, üçüncü sınıf insan muamelesi hiçbir vatandaşımıza yapılmıyor. Artık, bugün, 
kamu nazarında, hükümet nazarında, Sosyal Sigortalı da olsanız, Bağ-Kurlu da olsanız, Emekli 
Sandığına tabi de olsanız, yeşikartlı da olsanız, birbirine benzer imkânlarda, ülkenin şu an için ne 
kadar imkânı varsa, bunları ortak bir biçimde paylaşma imkânına sahipsiniz. Tabiî, bu noktada 
yeşilkartlı hastalarımız için de ciddî iyileştirmeler yaptık. Bunlar çok yeni olduğu için, belki Değer
li Milletvekilimizin gözünden kaçtı. Bir yeşilkartlı hasta, geçmişte, kendi yeşilkartını aldığı böl
gedeki sağlık ocağına müracaat etmeden başka bir sağlık kuruluşuna başvuramıyordu. Önce, o sağ
lık ocağına gidecek, oradan kendi bağlı olduğu hastaneye gidecek, oradan başka bir yere giderse, 
gidecekti. Şu anda bunu ortadan kaldırmış durumdayız. Diğer vatandaşlarımız, bu hususta, Sosyal 
Sigortalı hastalarımız, Bağ-Kurlu hastalarımız hangi imkânlara sahiplerse, yeşilkartlı hastalarımız 
da bu imkânlara sahipler. Yani, bir kamu hastanesine, bir devlet hastanesine, hatta bir Sosyal Sigor
talar Kurumu hastanesine, yeşilkartlı bir hastamız doğrudan müracaat etme ve hizmet alma im
kânına sahip olmuş oluyor. 

Tabiî, şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Bu ülkede, biz, hastaların, hastane kapılarından, 
acillerinden geri çevrildikleri yılları yaşadık. Bu ülkede, biz, hastaların, ücretlerini ödeyemedikleri 
için hastanelerde rehin tutuldukları dönemleri de biliyoruz. Bu ülkede, biz, bebek cenazelerini -ben 
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bir çocuk hekimiyim, bizzat yaşadığım hadiselerdir bunlar- ücretleri ödenemediği için, ödenmediği 
için morglarda bekletildiğini de biliyoruz; ama, bakınız, artık, AK Parti Hükümetinde bunlara yer 
olmadığını, bütün örgütümüze, bütün sağlık çalışanlarına -Sağlık Bakanlığının uhdesinde olsun 
Sağlık Bakanlığının dışında olsun- bütün sağlık kuruluşlarına açık ve net bir biçimde ilan etmiş 
durumdayız ve bu meseleyi çok yakinen de takip ediyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ülkenin 
hangi köşesinde olursa olsun, en ücra noktasında olsa bile, vatandaşımıza böyle bir muamele varsa 
süratle bunun üzerine gidiyoruz ve süratle bu meseleyi soruşturuyoruz. Sevinerek söyleyebilirim ki, 
artık, buna benzer hadiseler, ülkemizde, her gün yaşanan, sıradan, gündelik hayatın bir parçası ol
maktan çıkmış, bugün için istisnaî olaylar halini almıştır. Bu istisnalara bile gönlümüz razı değil, 
bunları bile kesinlikle kabul etmiyoruz; etmediğimizi de, kamuoyu da, aziz milletimiz de çok iyi bir 
biçimde bilmektedir. 

Tabiî, bu arada, bütün hastanelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek açısından, sadece mer
kezden yönetilme mantığından da büyük ölçüde uzaklaştık. Sağlık Bakanlığına bağlı bir has
tanemiz, kendi ihtiyaçlarını kendi dönersermayesinden karşılayabiliyor. Kendi ihtiyaçlarını kar
şılamak için -ihtiyaç duyarsa- hizmet satın alması yapabiliyor, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için -
ihtiyaç duyarsa- herhangi bir cihaz kiralama, bu cihazı hatta personeliyle birlikte çalıştırma im
kânını da bulabiliyor. Bunun için de örnek vermek isterim. Şişli Etfal Hastanemiz, bunun ilk örnek
lerini veren hastanelerimizden birisidir. İstanbul İlimizin çok yoğun çalışan, kalabalık hastanelerin
den birisi olan Şişli Etfal Hastanemizde bir MR ve tomografi çektirebilmek için ya aylarca bek
lemeniz gerekiyordu veya bunu dışarıda çektirmeniz gerekiyordu. Biz işbaşına geldiğimizde, birçok 
hastane gibi, Şişli Etfal Hastanemiz de, maalesef, icralık hastanelerdendi. Biz, İstanbul Doğalgaz 
İdaresine ricacı olarak icrayı önlemiştik, geldiğimizde; ancak, bugün bunlar geride kaldı. Bugün, 
Şişli Etfal Hastanemiz, özel sektörle işbirliği halinde kiralamış olduğu MR, 2 tomografi ve diğer 
görüntüleme cihazlarıyla, artık vatandaşımıza, bekletmeden, hizmet verebilecek bir duruma geldi. 

Bugün, artık Bursa'daki bir onkoloji hastanemiz -yine kısa vadeli çözümler açısından söy
lüyorum- Bursa'da özel bir oteli kiralamak suretiyle 100 yataklı onkoloji hastanesinin ayaktan 
bakım oteli haline getirmiş ve mükemmel bir hizmeti, bu şekilde vatandaşımıza ulaştırmış durum
dadır. 

Tabiî, özellikle, hastanelerimizde objektif performansa dayalı dönersermaye uygulamalarından 
da bahsetmek isterim. Bunlar, gerçekten Sağlık Bakanlığı hastanelerimizin, geçmişte yürüttüğü hiz
metlerle kıyaslanamayacak biçimde, verimli çalışmasının önünü açan yeni uygulamalar haline gel
miştir. Öyle ki, artık birçok devlet hastanemizde, geçmişte yapılan ameliyat miktarlarının 2 misli 
ameliyat yapılabilmektedir. Nasıl bir uygulama getirdik, bunu değerli milletvekillerimize, sizlere ve 
yüce milletimize tekrar ifade etmek isterim; çünkü, hakikaten, çok önemsediğimiz bir husustur. 

Şöyle bir uygulama yapıyoruz: Örnek olarak, kamu hastanesinde çalışan bir uzman hekimi ele 
alalım. Bu uzman hekimimizin aldığı bir maaş var, bu maaşın üzerine de, kendi hastanesinin döner
sermayesinden elde edebileceği bir ekgelir, bir katkı payı var. Geçmişte de bu katkı payı vardı; ama, 
bu katkı payları için, biz, maalesef, üst limitleri çok düşük tutmuştuk. Geçmiş hükümetler dönemin
de, bu, bir çıplak maaşı geçemiyordu; yani, ne kadar çalışırsanız çalışın, bir hekim olarak, bir sağ
lık çalışanı olarak ne kadar üretirseniz üretin, dönersermayelerden alabileceğiniz katkı payı belli bir 
noktadaydı. Tabiî, bunun sonucu olarak, eğitiminin başlangıcından beri beklentisi yüksek olan uz
man hekimler, bu husustaki kazançlarını başka yerlerde, bir anlamda başka kapılarda aramak zorun
da bırakılıyorlardı; ama, bugün, benim bir uzman hekimim, hastanede çalışıp iş ürettiği sürece ve 
ölçüde, kendi maaşının 7 katına kadar dönersermaye katkı payı alabilmektedir ve Anadolu'daki bir
çok hastanemiz, bugün, bunun örnekleriyle doludur. 

Elbette, bize, birçok geri bildirim geliyor. Bu geri bildirimlerden, uygulamayla ilgili bazı 
değişikliklerin yapılması gerektiği şeklinde düşünceler de ortaya çıktı. Zaten, başından beri, bunu, 
bir dinamik süreç olarak benimsediğimiz için, bu değişiklikleri yaparak, ortaya koyduğumuz sis-
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temi daha rafine hale getirerek, daha olumlu hale getirerek, yolumuza devam ediyoruz; ancak, 
Bakanlığımıza gelen geri bildirimlerden anladığımıza göre, uzman hekimlerimiz, pratisyen hekim
lerimiz ve sağlık çalışanlarımız arasındaki şu andaki düşünce şudur: Acaba, Bakanlık, gerçekten, 
böyle çağdaş bir uygulamaya devam edecek midir; yoksa, bu, bir önuygulama şeklinde olup da, 
yarın uygulamadan kaldırılacak mıdır endişesini taşımaktadırlar. Ben, Yüce Meclisimizin önünde 
şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Bu dönersermaye katkı paylarıyla ortaya koyduğumuz yeni 
işletmecilik anlayışından, hakikaten biz çok memnunuz sağlık çalışanlarımızın çok memnun olduğu 
gibi ve biz inanıyoruz ki, ülkemizde, önümüzdeki yıllarda, özellikle kamu hizmetinin önünü açacak 
olan, kamuda hizmet verimliliğini ortaya koyacak olan uygulamalar bu kabil uygulamalar olmalıdır. 
Yani, ben, kamuda çalışan bir devlet memuru olarak, bir hemşire olarak, ebe olarak, bir pratisyen 
hekim olarak, bir uzman hekim olarak daha çok iş ürettiğimde, hastamı daha çok memnun ettiğim
de, daha verimli çalıştığımda, bir hastane başhekimi olarak, hastanemi daha verimli bir işletme 
olarak yönettiğimde daha çok kazanabileceğime inanırsam, bu hususta mutlaka verimliliğim ar
tacaktır. Bu, çok tabiî bir sonuçtur ve biz, bugün, bunun sonuçlarını almaya başlamış durumdayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Devamla)- Tabiî, sağlıkta yapılanlar için hakikaten özel 

bir oturum ihdas etsek ve bunları başlıklarıyla konuşmak istesek, belki de, Yüce Meclisimizin önün
de iki saat de konuşsak zaman bize yetmeyecektir, üç saat de konuşsak zaman bize yetmeyecektir. 

Bakınız, yepyeni bir uygulama olarak, bütün hastanelerimizde hasta haklan birimleri oluş
turuyoruz. Artık, hastalarımız da bir taraf olarak, kendi haklarını arayan bir taraf olarak hastaneler
de yerini alıyorlar. Ben göreve başladıktan sonra, onlarca, belki yüzlerce sivil toplum örgütüyle 
görüştüm. Yüzlerce diyebiliyorum; çünkü, bir kısmıyla birkaç kere görüştüm, birçok kere görüş
tüm; ama, hastaların hakkını koruyan sivil toplum örgütleri noktasında Türkiye'de âdeta bir yoku 
yaşıyoruz. Yalnızca İstanbul'da bir dernek vardı ve bu hususta, aslında, meselenin tarafı olmak 
itibariyle, en önemli tarafını oluşturan hastalar, vatandaşlar açısından, maalesef, hiçbir ses çık
mıyordu; ama, biz, Sağlık Bakanlığı olarak, şimdi bütün hastanelerimizde hem de sivil toplum ör
gütünün katılmasını isteyerek, hasta hakları derneklerinin bizatihi meselenin içinde olmasını teşvik 
ederek, hasta hakları birimleri kuruyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şuna canı gönülden, yürekten inanıyorum: Yüce Meclisimiz de, tıpkı 
bizim taşıdığımız heyecanı, Sağlık Bakanı olarak benim taşıdığım heyecanı ve hükümet olarak AK 
Parti hükümetimizin taşıdığı heyecanı hissediyor. Yani, 72 000 000'un içinde hiç kimse düşünemez
siniz ki, sağlıkla ilgili meseleler söz konusu olduğunda kendisini ilgilendirdiğini hissetmesin. 

Dolayısıyla, ben, bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki 
çalışmalarımızda da, ülkemiz insanına daha sağlıklı bir hayat sunma çalışmalarımızda Yüce Mec
lisimizin en değerli katkıları vereceğine inanıyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 milletvekilinin, don olayları nedeniyle kayısı 

üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4-6 Nisan 2004 tarihleri arasında Malatya, İğdır ve Erzincan genelinde geceleri hava sıcaklığı 

- 3 ilâ - 12 santigrat derecelerde seyrettiğinden, uzun süreli, kuvvetli don olaylanmn yaşanması, 
kayısı ve diğer meyve ağaçlarındaki çiçeklerin, çağlaların donmasına neden olmuştur. 

Geçimi büyük ölçüde kayısı ve meyve üretimi olan Malatyalılar, İğdırlılar ve Erzincanlılar için 
bu durum doğal bir felaket halini almıştır. 

Bu doğal felaket nedeniyle meydana gelen zararlann tespiti, zararlann giderilmesi ve alınacak 
önlemlerle ilgili olarak Anayasamızın 98 inci maddesi ve İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ediyoruz. 

1- Muharrem Kılıç 
2- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
3- Dursun Akdemir 
4- Yücel Artantaş 
5- Erol Tınastepe 
6- Mehmet Kartal 
7- A. İsmet Çanakçı 
8- Mustafa Özyürek 
9- Ayşe Gülsün Bilgehan 

10- Mehmet Nuri Saygun 
11- İzzet Çetin 
12- Zekeriya Akıncı 
13- Muharrem İnce 
14- Ersoy Bulut 
15-M. Cevdet Selvi 
16- Mustafa Gazal cı 
17- Ahmet Yılmazkaya 
18- Mehmet Parlakyiğit 
19- Halil Tiryaki 
20- Naci Aslan 
21- Mehmet Ziya Yergök 
22- Nurettin Sözen 
23- Nail Kamacı 
24- Ramazan Kerim Özkan 
25- Osman Özcan 
26- Mevlüt Coşkuner 
27- Atıla Emek 
28- Muhsin Koçyiğit 
29- Hasan Güyüldar 
30- Mehmet Ali Özpolat 
31- Ali Dınçer 

(Malatya) 
(Malarya) 
(İğdır) 
(İğdır) 
(Erzincan) 
(Van) 
(Ankara) 
(Mersin) 
(Ankara) 
(Tekirdağ) 
(Kocaeli) 
(Ankara) 
(Yalova) 
(Mersin) 
(Eskişehir) 
(Denizli) 
(Gaziantep) 
(Kahramanmaraş) 
(Kırıkkale) 
(Ağrı) 
(Adana) 
(Sivas) 
(Antalya) 
(Burdur) 
(Antalya) 
(İsparta) 
(Antalya) 
(Diyarbakır) 
(Tunceli) 
(İstanbul) 
(Bursa) 

- 2 4 4 -



T.B.M.M. B : 76 2 1 . 4 . 2004 O : 1 

32- Nezir Büyükcengiz (Konya) 
33- Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
34- Nuri Çilingir (Manisa) 
35- Engin Altay (Sinop) 
36- Hüseyin Özcan (Mersin) 
37- Erdal Karademir (İzmir) 
38- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
Gerekçe: 
Kayısı ve meyve üretimi Malatya, İğdır ve Erzincan ekonomisinde çok önemli bir yere sahip

tir. Özellikle Malatya'da üretilen kayısının büyük bölümü kurutularak yaklaşık yüzde 90'ı ihraç edil
mektedir. Malatya ve çevresi kayısı üretiminden yılda 200 000 000 dolarlık, ekonomiye katkı sağ
lamaktadır. 

Malatya, İğdır ve Erzincan için, aynı zamanda ülke ekonomisi için bu kadar öneme sahip olan 
kayısı ve diğer meyve ağaçlarında 4-6 Nisan 2004 tarihleri arasında meydana gelen kuvvetli don 
olayları sebebiyle çiçekler ve çağlalar tümüyle zarar görerek büyük bir doğal felaket yaşanmıştır. 
Bu doğal felaket sadece kayısı ve meyve üreticisini değil, bu illerimizin sanayicisini, esnafını, daha 
doğrusu yaşlısıyla, genciyle, öğrencisiyle tüm vatandaşlarımızı etkilemiştir. Yapılan ilk tespitlere 
göre ürün kayıpları yer yer yüzde 90 ilâ yüzde 100 civarını bulmaktadır. Bu nedenle olayın doğal 
afet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Şu anda Malatyalılar, İğdırlılar ve Erzincanlılar bu felaket karşısında büyük bir üzüntü içerisin
dedirler. Kayısı üretimine güvenerek yapmış oldukları kredi borçları, ilaç ve gübre borçları ve es
nafa yaptıkları borçlar nedeniyle her an icra ve haciz kıskacıyla karşı karşıya kalabileceklerdir. Sağ
lığa, eğitime ve normal yaşamlarına ayırabilecekleri kaynakları da kalmamıştır. 

Tüm bu durumlar karşısında, Malatya, İğdır ve Erzincan çevresini etkileyen donma olayları 
nedeniyle oluşan doğal felaket sonucundaki uğranılan zararların boyutunun tespiti; bu zararların 
tazmini yönünde neler yapılabileceğinin ve alınacak önlemlerin neler olabileceğinin saptanması 
amacıyla bu araştırma önergesi hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I.- Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Ognyan Gerdikov ve Bulgaristan Ulusal Meclisi Kültür 

Komisyonu Başkanı Stefan Danailov'un, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı ve üyelerinden oluşan bir parlamento heyetini Bulgaristan'a resmî davetlerine icabet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/536) 

20.4.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Prof. Ognyan Gerdikov ve Bulgaristan Ulusal Meclisi Kül
tür Komisyonu Başkanı Prof. Stefan Danailov'un, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Tayyar Altıkulaç ve Komisyon üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetini 14-
15 Mayıs 2004 tarihleri arasında Sofya'da düzenlenecek olan "Kültür-Güneydoğu Avrupa'da İstik
rar Öğesi" forumuna davet etmiştir. 
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Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüş

melere girdikleri iddiasıyla, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner hak
larında kurulan (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda boş bulunan, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için seçim yapacağız. 

IV. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
L- (9/5, 6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisinin 1 üyelik için 3 katı olarak gösterdiği adayların adlarını 

okutuyorum: 
Ahmet Yeni (Samsun) 
Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu (Muğla) 
Hasan Kara (Kilis) 
BAŞKAN - Adayların adları torbaya konulmuştur; torbadan bir isim çekeceğiz. 
(9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliliğine Muğla Milletvekili Sayın 

Seyfi Terzibaşıoğlu seçilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
I.- Adlı Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
5- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
tasarıların ve teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4.- Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresini erteliyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak 

Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
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5.- Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) 
(S.Say ısı: 396) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 396 sıra sayısıyla bastırılmış, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİNE DAİR 2003/1 SAYILI TÜRKİYE-LİTVANYA OR
TAK KOMİTE KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-23 Haziran 2003 tarihinde Vilnius'ta imzalanan Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 

2003/1 sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararı'nın onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler...Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Sisteme giremeyen 
milletvekillerinin Genel Kurulu terk etmemelerini rica ediyorum. 

(X) 396 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Lit-

vanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 271 
Kabul: 271 (X) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin 

Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

6.- Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin 
Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 401) (XX) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 401 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekili?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞTURUCU 
VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA KULLANILAN 
ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikot

rop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaş
madın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(XX) 401 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuş

turucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Mad
delere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoy-
lama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 241 
Kabul : 241(X) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan 

Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların 
Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komis
yonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, 
İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, 
Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) (XX) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 397 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(XX) 397 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PERU CUMHURİYETİ ARASINDA YASADIŞI YOLLAR
DAN TİCARETİ YAPILAN, İHRAÇ EDİLEN VEYA EL DEĞİŞTİREN KÜLTÜREL, AR
KEOLOJİK, SANATSAL VE TARİHÎ VARLIKLARIN KORUNMASI, KONSERVAS
YONU, ELE GEÇİRİLMESİ VE İADESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-6 Şubat 2003 tarihinde Viyana'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cum

huriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Ar
keolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine 
İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı 

Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî 
Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylamasınm sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 266 
Kabul: 266 (X) 

(X) Açıkoylanıa kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

8. - Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri Komisyonları Raporları (1/664) (S. Sayısı: 398) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 398 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-
Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

(X) 398 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 242 
Kabul : 242 (X) 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

9- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) (XX) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 399 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA POLİS İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-14 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(XX) 399 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cum

huriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 217 
Kabul : 216 
Çekimser 1 (X) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

10.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) (XX) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 400 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-2 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(XX) 400 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum: 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 236 
Kabul : 236 (X) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.58 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.13 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

* . 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 76 ncı Birleşimin İkinci oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 

Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
// . Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 408) (X) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 408 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın 

Erdoğan Kaplan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 408 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylara 1944 tarihli ve 
4608 sayılı Kanuna göre, assubaylara da 1971 tarihli ve 1468 sayılı Kanuna göre elbise ve teçhizat, 
ilk nasıp istihkakı olarak verilmektedir. 

Nasıp kelimesi, Arapça kökenli olup, atama anlamına gelmektedir ve Osmanlı İmparatorluğu 
zamanından beri özellikle askeriye sınıfı için ilk olarak bu mesleğe atanmalarını ifade eden yerleş
miş bir kavram haline gelmiştir. 

Yine, aradan geçen uzun yıllar boyunca giyecek ve teçhizat teknolojik açıdan çok büyük bir 
değişime uğramıştır; bu teknolojik ilerleme herhalde durmayacaktır da. Bu nedenle, bu yeni kanun 
tasarısı hazırlanırken ve personele verilecek ilk nasıp istihkakı belirlenirken tüm personel için müş
terek olan ihtiyaçlar kanunda sayılmış, bunun dışında personelin tabi olduğu kuvvet ve statüsüne 
göre farklılık gösteren diğer ihtiyaçların yönetmelikte tespit edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, her iki 
şekilde belirlenen ilk nasıp istihkakının cinsinde günün koşullarına göre değişiklik yapmaya ilgili 
bakanlıklar yetkili kılınarak sık sık yasal düzenlemeye gidilmesi de önlenmiştir. 

Böylece, on yıla yakın bir süredir, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan bu 
konuya güzel bir çözüm bulunmuş olacaktır. Tasarının gerekçesinde ve Millî Savunma Komis
yonumuzun raporunda da belirtildiği gibi,1944 yılından kalma bu kanunda en son, 499 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle 1993 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yine, komisyon raporumuzda da belirtildiği gibi, bu kanun tasarısı, dokuz yıl boyunca, geçmiş 
hükümetler döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmişse de, Genel Kurulda 
kanunlaşamamış ve kadük kalmıştır. 

(X) 408 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Malî konuların çok fazla yorum ve boşluk kabul etmediği malumlarınızdır. 1944 yılından beri 
yürürlükte olan bu kanunun aksine, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda günümüze kadar 
çok fazla değişiklik olmuştur; örneğin, 1944 yılında yürürlükte bulunan Askerî Personel Kanunun
da yer alan askerî memur, gümrük ve orman muhafaza kıtaları, artık, Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda yer almamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kanunun, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını 
diler, hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ziyattin Yağcı; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ZİYATTİN YAĞCI (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 408 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı üzerin
de, AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, çeşitli okullardan mezun ol
duktan sonra subay veya assubay olarak nasbedilenlere, 4608 ve 1468 sayılı Kanunlar gereğince, 
bir defaya mahsus olmak üzere, nasıp istihkakı verilmektedir. Bu nasıp istihkakı arasında, ordu tipi 
tabanca, mermi, kılıç, elbise, iskarpin, hurç, bavul, karyola gibi eşya yer almaktadır. Bu uygulama, 
ilk defa, 1936 yılında, 2893 sayılı Kanunla, teçhizat bedeli olarak 150 lira verilmesi şeklinde olmuş; 
ancak, daha sonra, bu miktar kâfi gelmediği gibi, alınan malzemenin renk, şekil ve evsafında birlik 
sağlanmaması karşısında, 1944 yılında, 4608 sayılı Kanunla, para yerine eşya verilmesi şekline 
dönüştürülmüştür. 4608 sayılı Kanun hazırlanırken de, 1944 yılında yürürlükte olan askerî mevzuat 
gözönünde bulundurulmuştur. 

1944 yılında yürürlükte bulunan 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile daha 
sonra bu kanunu yürürlükten kaldıran 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu arasında, 
öngörülen kaynaklar ve istihdam edilecek personel açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. 
4608 sayılı Kanunda, bu kanundan yararlanabilmek için, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile jandar
ma, gümrük ve orman muhafaza kıtalarında subay, assubay veya askerî memur olmak üzere, okul
ları başarıyla ikmal etme koşulu öngörülmüş, 4273 sayılı Kanunda ise, kaynak olarak harp okulları 
dışında, üniversitelerin muhtelif fakültelerinin askerî kısımlarından söz edilmiştir. 

Bugün, Silahlı Kuvvetlerde askerî memur olmadığı gibi, gümrük ve orman muhafaza kıtaları 
da bulunmamaktadır. Ayrıca, 4608 sayılı Kanun günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak kalmak
ta ve 926 sayılı Kanunda öngörülen kaynakların tümünü kapsamamaktadır. Ayrıca, uzman jandar
malıktan assubaylığa, assubaylıktan subaylığa nasbedilme gibi durumlarda nasıl bir uygulama 
yapılacağı konusunda da tereddütler ve farklı yorumlar gündeme gelmektedir. 

Sonuç olarak, güncelliğini yitirmiş bulunan 4608 ve 1468 sayılı Kanunların yürürlükten kal
dırılarak, bunların yerine geçecek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir düzenlemeye 
gidilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmeti dışın
da muvazzaf statüde görevlendirilecek personele ilk nasıplarında verilecek istihkakı belirlemek ve 
uygulamadaki sıkıntıları giderebilmek amacıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı. 1995 yılında 
Sayın Çiller Hükümetince hazırlanarak Meclisimize intikal ettirilmiştir ve maalesef, ancak dokuz 
sene sonra, bugün müzakere edebiliyoruz. Yılların birikmiş işlerini bitirmek gibi bir görevi yerine 
getirdiğimiz için. Yüce Meclisi kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüştüğümüz tasarı, 7 asıl, 3 geçici, 2 de yürürlük ve yürütme mad
delerinden olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. 
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Bu tasarı ve gerekçelerine baktığımız zaman, gördüğümüz şunlardır: Bu tasan, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine alınan, belli bir hizmet sözleşmesine tabi subay, sözleşmeli subay, assubay, sözleşmeli 
assubay ve uzman jandarmalar ile bunları istihdam edecek birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları 
kapsamaktadır. Er, erbaş, uzman erbaş ve yedek subaylar kanunun dışındadır. Zira, bunların 
yiyecek, giyecek, bakım ve barınmaları devletçe karşılanmaktadır. Bu kanun, kuvvete ve statüye 
göre farklılık arz etmeyen tüm personelin müşterek ihtiyaçlarını belirlemekte ve farklılıkların 
düzenlenmesini yönetmeliklere bırakmaktadır. Ayrıca, günün şartlarına uyarlamayı ise, ilgili bakan
lıklara bırakmakta; dolayısıyla, sık sık kanun değişikliğine gerek kalmaması sağlanmaktadır. Detay
lar kanun maddelerinde mündemiçtir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısının 3 üncü maddesine yeni bir fıkra ilavesi 
için bir önergemiz olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinde dış kaynaklardan muvazzaf subaylığa nas-
bedilen personel bulunmaktadır -bunlar doktor, mühendis gibi personeldir- bu personelin bir yıllık 
adaylık süresini tamamlamalannı müteakip tabanca veya mermi istihkakına kavuşmalanna yönelik bir 
düzenleme yapılması, istihkakta eşitlik açısından yerinde olacaktır. Takdir tabiî ki Yüce Meclisindir. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyor, kanunun milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 
hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA 
İLİŞKİN KANUN TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk nasıp istih

kakı ile ilgili hususları belirlemektir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli ast

subay ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İlk nasıp istihkakı 
MADDE 3. - Bu Kanun kapsamına giren personele, ilk nasıplarında; birer adet ordu tipi taban

ca ve birer kutu mermi, bavul, yazlık ve kışlık elbise ve iskarpin ile kaput veya pardösü ve yönet
melikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir. 
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Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönet
meliğine göre, malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya Millî Savunma Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 408 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesine aşağıdaki metnin ikinci 

fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Haluk Koç Cengiz Kaptanoğlu 

Ankara Samsun İstanbul 
Mehmet Dülger Hüseyin Kansu 

Antalya İstanbul 
"Ancak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış 

kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere ordu tipi tabanca ve mermi bir yıllık deneme süresini 
tamamlamalarını müteakip verilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) -

Uygundur. 
BAŞKAN-Hükümet?. . 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde dış kaynaktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlere de tabanca ve 

mermi verilmesi istihkakta eşitlik sağlanması açısından yerinde olacaktır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bir defa faydalanma 
MADDE 4. - İlk nasıp istihkakından hiçbir şekilde ikinci kez faydalanılamaz. Ancak, astsubay

lıktan subaylığa geçiş gibi nedenlerle ikinci kez nasbi yapılanlardan ilk nasıp istihkakında farklılık 
olanlar, yönetmelikte belirtilecek ek ilk nasıp istihkakından da istifade ettirilirler. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 5. - Personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığı, sınıf ve statüsü ve görev özelliği 

gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ilk nasıp istihkakı listeleri ile sınıf ve statü değişikliği 
nedeniyle uygulanacak ek ilk nasıp istihkakı listeleri, eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, 
verilme şekli ve bu Kanunla ilgili diğer usul ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlık
larınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Cezaî müeyyide 
MADDE 6. - Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre verilecek tabanca ve mermiler, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez ve devredilemez. Ak
sine davrananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 7. - 10.7.1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek 

Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ile 12.8.1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanun

lardan istifade edenler, bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre tâbi oldukları listelerde daha ön
ce almadıkları ve 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece 
onu alırlar. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan astsubaylarla ast

subaylıktan subaylığa geçenlerden, 4608 ve 1468 sayılı kanunlara göre kendilerine tabanca veril
meyenlere de bu Kanuna göre tabanca ve mermi verilir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanun

lar ile bu kanunlarda değişiklik yapan kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereğince ken
dilerine tabanca ve mermi verilenler de, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmedikçe taban
ca ve mermilerini her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez ve devredemezler. Aksine dav
rananlar hakkında da 6 ncı maddedeki cezaî müeyyide uygulanır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 

Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

12.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçiş
leri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (J/566) (S. Sayısı: 411) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 411 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın 

Rasim Çakır söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Çakır. (CHP sıralarından alkışlar) 

(X) 411 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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CHP GRUBU ADINA RASÎM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriy
le Assubayların Giyeceğine Dair Kanunun 7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı Kanun ile değişik 2 nci 
maddesine bir fıkra ilave edilmesiyle iîlgili çıkacak kanun hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftasını kutladığımız bir dönemde Silahlı Kuvvetlerle ilgili böy
le bir yasa maddesini görüşürken sizlerle paylaşmak istediğim konulan da ifade etmek istiyorum. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu olarak kurulmuş. Ulusal Kurtuluş 
Savaşında bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis ordusunun ihtiyaçlarını Meclisten tespit 
eder, tedarik eder bir anlayışla oluşmuş; fakat, süreç içerisinde ihtiyaçların genişlemesi, işlerin 
yoğunlaşması, tabiî, yetki ve sorumlulukların paylaşılması anlamında farklı anlayışların da gün
deme gelmesine sebep olmuş. Belki, sizler de hatırlarsınız, Antalya'da görev yapan bir askerin. 
havalar ısındığında kışlık elbisesini çıkarabilmesi için, Erzurum'un ısınmasını bekler bir noktadan 
bugünlere gelinmiş. Bugün, harp silah, araç ve teknolojilerinin değişmesi, gelişmesi, haliyle o tek
nolojiye maruz kalan veya kullanan insanların kıyafetleriyle ilgili de değişikliklerin oluşmasına 
sebep olmuş, özellikle mevsim farklılıklarından kaynaklanan veya nükleer harp silah, araç ve gereç
lerinin gelişmesinden kaynaklanan kıyafet değişiklikleri de gündeme gelmiştir. Haliyle, bu ekstra 
ikinci kıyafetlerin Silahlı Kuvvetler mensuplarına verilebilmesi, dağıtılabilmesi, bunlann miadının 
belirlenmesi, bunlann kimlere hangi sürelerle verilebileceğiyle ilgili karar verilebilmesi noktasın
da, Yüce Meclisimizin uhdesinde bulunan yetkiyi. Genelkurmay Başkanlığımızın teklifi ve Millî 
Savunma Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın kararına bırakmakla ilgili bir madde eklemeyi 
görüşüyoruz. 

Tabiî, bu demokratikleşme süreci içerisinde daha ileri demokratik aşamalan da gönül arzu 
ediyor. Diliyoruz, bundan sonra, daha ileri demokratik aşamalara da burada hep beraber karar 
veririz; yani, emrine teslim ettiğimiz vatan evlatlarını ölüme gönderebilme yetkisini verdiğimiz 
komutanlarımıza, görevlerini yapabilme noktasında daha geniş yetki ve daha çabuk karar alma yet
kilerinin verilebilmesi anlamında bir demokratikleşme sürecinin yaşanabileceğini, yaşandığını 
görüyoruz. 

Bu vesileyle, bugün Yüce Meclisimizin devretmiş olduğu bu yetkinin ve çıkacak olan bu 
kanunun Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına. Adana Milletvekili Sayın Ziyattin Yağcı. 
Buyurun Sayın Yağcı. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ZİYAETTİN YAĞCI (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; bu tasarı da, sekiz yıl önce. Sayın Erbakan'ın Başbakanlığı zamanında Meclisimizin gündemine 
gelmiş bir tasarıdır. Bunca yıl niye görüşülemediğini anlamakta, doğrusu, güçlük çekmekteyim; 
ama, böyle olmuş. 

411 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Assubay
ların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa 
göre, Silahlı Kuvvetler mensupları, vazife sırasında üniforma giymekle yükümlüdürler. Giyilecek 
kıyafetin şekli ise yönetmelikle belirlenmekte ve kıyafette, renk, şekil ve evsaf birliğini sağlamak 
önem arz etmektedir. 
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Diğer taraftan, günün koşullarına ve görev özelliklerine göre askerî personelin bir kısmı 
eğitimde ve kıta başında vazife gördükleri halde, diğer bir kısmı ise karargâhlarda ve askerî kurum
larda çalışmaktadırlar. 

Bu nedenlerle. 7471 sayılı Kanuna göre, personelin istihkakı; eğitim ve hizmet giyeceği şek
linde iki başlık altında belirlenmiş bulunmaktadır. 

7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen yer ve koşullarda görev yapan subay ve as
subaylara, erata mahsus olan birer elbise, birer kaput ve bir çift ayakkabı eğitim istihkakı olarak veril
mekte; kanunun 3 üncü maddesine göre de, tüm subay ve assubaylara hizmet giyeceği olarak, kıyafet 
yönetmeliğinde belirtilen birer elbiselik, birer kaputluk ve birer çift ayakkabı verilmektedir; ancak, 
harp teknolojisindeki gelişmelere, eğitim ve tatbikatlarda personelin tabi olduğu kuvvete ve görev 
özelliklerine göre farklı ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; normal eğitim elbisesi 
yanında, nükleer atık. lazer ışını ve radyasyona dayanıklı ilave istihkaka. - 40 dereceye kadar 
dayanıklı özel kış teçhizatına, rüzgâr ceketi, pantolon ve özel bota, yerine göre ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu gibi durumlarda sık sık kanun değişikliğine gitmemek için, özellikle olağanüstü haller ile 
büyük manevralarda, eğitim ve tatbikat ile harekâtlarda görev yapan personelin zorunluluk arz eden 
giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde özellikleri 
belirtilecek ilave istihkakın verilebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tasarıyla subay ve assubaylara 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı istihkakları 
yanında bazı koşullarda ihtiyaç duyulduğunda ilave istihkak verilebilmesine ilgili bakanlık yetkili 
kılınmaktadır. Böylece, bu konuda sık sık yasal düzenleme yapılması zorunluluğu da ortadan kalk
mış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri. 1940'lı ve 1960'h yıllardan beri Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda birçok değişiklik yapılmıştır. Bu kanunda, en son 1988 yılında 346 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle değişiklik yapılmıştır. Bugün için Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerî memur 
ve muadilleri istihdam edilmemektedir; bu nedenle, 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Assubayların Giyeceğine Dair Kanunun isminin de "Tür
kiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Astsubaylarının Giyeceğine ve Teçhizatına Dair Kanun"olarak 
değiştirilmesi daha yerinde olacaktır. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz bir önerge de mevcuttur; 
Yüce Heyetinizce uygun bulunacağını umuyorum. 

Kanunun, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyor, bilvesile, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır... 
Sayın milletvekilleri, bir teknik çalışma nedeniyle, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.44 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.53 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

411 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 

Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçiş
leri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 411) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Yeni madde ilavesine ilişkin bir önerge vardı, önerge geri çekilmiştir; işlemden kaldırıyorum. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY, ASKERÎ MEMUR VE MUADİLLERİYLE 
ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİNE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî 

Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun 7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı 
Kanun ile değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Birinci fıkradaki hallerde ve eğitim hizmetlerinde; 1 inci maddede belirtilen personele, bu 
maddede yazılı istihkakı yerine benzerini veya hizmet koşulları ve görev özelliğine göre kıyafet 
yönetmeliğinde tespit edilen ilave eğitim giyeceğini vermeye, kullanılma nitelikleri dikkate alınarak 
ilave giyeceği sürekli veya geçici olarak vermeye, yenilemeye, miatlarını belirlemeye, Genelkur
may Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 411 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesinin çerçevesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Haluk İpek M. Asım Kulak 

Samsun Ankara Bartın 
Ziyattin Yağcı Süleyman Turgut Fahri Keskin 

Adana Manisa Eskişehir 
Mehmet Fehmi Uyanık 

Diyarbakır 
Madde 1.- 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur 

ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun adı "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay 
ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun" olarak değiştirilmiş ve adı geçen Kanunun 
7.2.1990 tarihli ve 3612 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) -

Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet ?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) -Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN -Katılıyorsunuz. 
Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe: 
Önerge ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde "askerî memur ve muadilleri" istihdam edilmediğin

den, Kanunun adından bu ibareler çıkarılmaktadır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü Maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, başlıkla ilgili söz talebi var; buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) -

Sayın Başkanım, tasanda şöyle bir değişikliği teklif ediyorum: "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
Subay, ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı." 

Birde, oraya "başlığı ile"kelimesini ilave edebilirsek... 
BAŞKAN - Yani, şöyle olmasını öneriyorsunuz: "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî 

Memur ve Muadilleri ile Astsubaylarının Giyeceğine Dair Kanunun Başlığı ile Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı." 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU (Karaman) -
Doğrudur efendim. 

BAŞKAN - Peki. 
Tasarının tümünü bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 

- 2 6 4 -



T.B.M.M. B : 76 21 . 4 . 2004 O : 3 

Sayın milletvekilleri, Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

13.- Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 403) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 403 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Adıyaman Millet

vekili Sayın Şevket Gürsoy; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ŞEVKET GÜRSOY (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 2001 yılında, Emniyet Teşkilatı Kanununda 4638 sayılı Yasayla bazı değişik
likler yapılmıştır. Bu yönde kanuna eklenen ek 23 üncü maddeyle, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik 
sistemi düzenlenmiş ve 1 inci sınıf emniyet müdürü kadrosu 500, 2 nci sınıf emniyet müdürü kad
rosu 800 ile sınırlandırılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 11 Haziran 2003 tarihli kararıyla, ek 
23 üncü maddenin ikinci fıkrası iptal edilmiştir. Yasa bir bütünlük oluşturduğu için, bazı hüküm
lerinin iptaliyle bu bütünlük bozulmuş, iptal edilmeyen hükümleri uygulama imkânı kalmamıştır; 
uygulanması halinde de genç ve başarılı personelin, erken emekli edilerek, mağduriyetine yol 
açılacak ve hizmet olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla, bu alanda yasal düzenleme yapılması 
kaçınılmazdır. Öte yandan, konu hakkında Danıştay İdarî İşler Kurulunun sorunun ancak yasal 
düzenlemeyle aşılabileceği yönündeki görüşü düşüncemizi destekler niteliktedir. 

Değişiklik yapılmazsa, 2009 yılına kadar, 2 nci sınıftaki hiçbir personelimiz 1 inci sınıfa terfi 
edemeyecek; dolayısıyla, düşük maaşla ve 40-45 yaş gibi erken bir yaşta emekli olmak zorunda 
kalacaklardır. Sadece 1 ve 2 nci sınıflarda değil, diğer alt rütbelerde bekleme süresi açısından da 
sıkıntı ortaya çıkacak; dolayısıyla, teşkilat içerisinde huzursuzluğa ve adaletsizliğe yol açılacaktır. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, bu tasarının ardından, Emniyet Teşkilatı personelimizin özlük 
haklarının ekonomik, sosyal ve kültürel açılımlarını içeren yeni tasarılar getirilmesini bekliyor ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tasarıyı destekliyoruz. 

Bu vesileyle, özveriyle çalışan bütün Emniyet Teşkilatı personelimizi selamlıyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Muharrem Tozçöken; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUHARREM TOZÇÖKEN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarısı hakkında, Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığına bağlı güzide bir kuruluşumuzdur. 
Polislik mesleği, diğer mesleklerden ayrı olarak, aynı zamanda, rütbe, disiplin ve hiyerarşi mesleğidir. 

Emniyet hizmetleri sınıfı ve Emniyet Teşkilatındaki rütbeleri söylemek gerekirse, en üste Em
niyet Genel Müdürü, onun altında, sırasıyla 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıf emniyet müdürleri, 
emniyet amirleri, başkomiserler, komiserler ve komiser yardımcıları olmak üzere, amirlerden ve 
polis memurlarından meydana gelmektedir. 

(X) 403 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Aynen polis gibi görev yapan, sayıları eskiye göre azalmış olan, yardımcı hizmetler sınıfında 
bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin bir an önce emniyet hizmetleri sınıfına alınması gerektiğini 
burada belirtmeyi bir görev biliyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdür
lüğü merkez teşkilatı, başta Emniyet Genel Müdürü, 5 genel müdür yardımcısı, 28 daire başkanı, 
daire başkan yardımcıları, hukuk müşavirliği ve yeterli sayıda hukuk müşaviri, şube müdürleri, büro 
amirleri, polis memurları ve diğer hizmet sınıflanndaki memurlardan müteşekkildir. 

Taşra teşkilatı ise, başta Güvenlik Birimleri Fakültesi olmak üzere, polis meslek yüksekokul
ları, polis koleji; ilde, il emniyet müdürlükleri; ilçede, ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet 
amirliklerinden meydana gelmektedir. 

Bu hıyerarşik yapı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda öngörülmektedir. Yine, bu 
yapının, tepe noktasında Emniyet Genel Müdürü olmak üzere, tabandaki polis memurlarına kadar 
bir piramit şeklinde olması zorunludur. Bu piramidin bozulmaması için her rütbede bulunan per
sonelin yıllara göre çok fazla değişmeden belli bir sayıda olması da gerekmektedir. 

Polislerin terfiinde uygulanan iki sistem vardır, bunlardan birincisi, sadece, kıdem sistemi; 
ikincisi ise, liyakat ve kıdemin birlikte uygulandığı sistemdir. Üst rütbelere terfide, İçişleri 
Bakanımız Sayın Abdülkadır Aksu'nun bundan önceki İçişleri Bakanlığı döneminde, önce liyakat, 
sonra kıdem olmak üzere yeterlilik sistemi uygulanmıştır. Bu sistem oldukça başarılı olmuş ve 
piramit uzun yıllar muhafaza edilmiştir. Bu sistem, personele, devamlı olarak fizikî, meslekî bilgi 
ve becerilerini yenileme imkânı tanıyan, objektif sınavlar ve objektif sicil notlarıyla takviye edilen 
bir kurallar bütünüdür. Ancak, daha sonra gelen yönetimlerce liyakat ve sınav sistemi ile "üst rüt
belere terfi edeceklerin sayısı bu rütbelerdeki boş kadroların belli oranını geçemez" kuralı terk edil
miştir. Başka bir ifadeyle, 1990'lı yıllarda yönetimlerce liyakat sisteminin terk edilmesinden ve 
yerine hiçbir sistem getirilmemesinden dolayı, üst rütbelerde boş bulunan kadrolara sadece belirli 
bekleme süresini dolduran herkesin terfi etmesi neticesinde bir anda barajın kapakları sonuna kadar 
açılmış ve tüm kadrolar gereğinden fazla dolmuştur. Piramit, başı büyük, gövdesi küçülen, tekrar 
büyüyen bir hilkat garibesine dönüşmüştür. Bunun sebebi de, sadece kıdeme önem veren, liyakati 
hiç değere almayan sistemsizlik sisteminin hâkim olmasıdır. Maalesef, 2001 yılında da, hiçbir ilmî 
veriye dayanmadan, sadece günü kurtarmak ve keyfî uygulama yapabilmek amacıyla Emniyet Teş
kilatı Kanununun ek 23 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, 1 inci sınıf emniyet müdürü kad
rosunun 500'ü, 2 nci sınıf emniyet müdürü kadrosunun da 800'ü aşamayacağı kuralı ve kadrosuzluk 
sebebiyle emniyet müdürlerine zorunlu emeklilik getirme dayatması kolaylığına gidilmiştir. 

Bu çarpık yasal düzenleme de, kadrosuzluk nedeniyle emekli edilecek personelin tespitinde 
objektif kurallar belirtilmediği için. keyfi uygulamalar ve personel arasında ayırım yapılacağı 
gerekçesiyle ilgililer tarafından Anayasa Mahkemesine gidilmiş ve Anayasa Mahkemesi de, haklı 
olarak, bu keyfi uygulamayı öngören fıkrayı iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı 
gereğince, tüm maddenin uygulama imkânı ortadan kalkmış olup, zincirleme olarak, polis amir
lerinin tamamına yakınının üst rütbelere terfii imkânsız hale gelmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerle. 3201 sayılı Yasanın anılan ek 23 üncü maddesinin ve buna bağlı olan 
geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması zarureti hâsıl olmuştur: ancak. 
bu durum geçici olup, piramidin yeniden düzeltilmesi ve verimliliğin artırılması, liyakat sistemine 
geçilmesiyle mümkün olacaktır. 

Bunun da. Kamu Personeli Reformu Yasası Tasarısının kanunlaşmasından sonra Emniyet Teş
kilatı Kanunu Yasası Tasarısının yeniden ele alınmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

Bu sebeple, tasarıya olumlu baktığımızı belirtiyorum ve sözlerime burada son verirken, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tozçöken. 
Şahsı adına, Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney; buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce burada 

konuşan değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 3201 sayılı Kanunun sonradan ilave edilen 27 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili olarak getirilen bu kanun tasarısı üzerinde şahsım 
adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvela, huzurlarınızda Sayın Bakanı kutluyorum, kendisine teşekkür ediyorum; o gün yapılan 
bir yanlışı bugün düzeltiyor. Neden; o gün çıkarılan kanunla "1 inci sınıf ve 2 nci sınıf emniyet 
müdürlerinin, 1 inci sınıfta 700'ü, 2 nci sınıfta olanların da 800'ü geçmemesi" diye, bıçakla keser 
gibi bir rakam ortaya konuluyordu; öteki sınıflarda olan insanların tasfiyesini öngören bir kanundu; 
antidemokratikti, yanlıştı, keyfî bir kanundu. Kimi çıkaracaksınız, kimi ayıklayacaksınız, niçin 
ayıklayacaksınız? Bugün bu tasarı getirilerek bu haksızlık gideriliyor. Bu nedenle, çok doğru 
yapılan bir iştir bu. 

Burada yapılacak iş... Biraz evvel Değerli Tozçöken'in dediği gibi, piramidin yukarısının şiş-
tiği, alt kısmının daraldığı doğrudur; ama, zaten onu İçişleri Bakanlığı kendi yönetmelikleriyle, 
kanunun verdiği imkânlarla düzenler, ona göre gider, rakamı ona göre yapar, o piramidi ona göre 
tutturur; ama, siz, bu süreç içerisinde bir kanun çıkarıp, 500'den yukarı olmaz, 800'dcn yukarı ol
maz, bunların hepsini tasfiye edelim diyemezsiniz. Devlete bu yakışmaz, yakışmayan bir kanundu, 
yanlış bir kanundu; çok mutluyum, bu düzeltiliyor. 

Hepinizin bildiği gibi, burada söylememe gerek yok; Türk polisi -gerek üst düzeydeki kadroları 
gerekse polislerimiz- büyük özveriyle çalışan ve cidden ülkemizi, cumhuriyetimizi, şahıslarımızı 
koruyan, kollayan en önemli bir gücümüzdür. Bu insanlarla bu şekilde oynamamak lazım. Bırakın 
bu şekilde şok kanun ve kararlarla bazı yanlışlar yapmayı, bizim Yüce Meclisimizin yapacağı şey -
ki ben bunu biliyorum; İçişleri Bakanlığında buna ait hazırlıklar da var- bu personelin durumlarının 
düzeltilebilmesi için hem özlük haklan -aldıkları ücreti hepimiz biliyoruz; hepiniz bu işin için
desiniz, her gün birlikte yaşıyoruz- hem de araç ve gereç açısından Batı ülkelerinin seviyesine 
çıkarabilecek düzenlemeler yapmak. Buna, yine, bu Mecliste hep birlikte karar verelim; bu teş
kilatımıza bu şekilde sahip çıkalım. 

Ben, tekrar, bu kanun tasarısını buraya getirdiği için Sayın Bakana huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum ve buna olumlu oy vereceğimi burada ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. Teşekkür ederim. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

EMNİYET TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 23 üncü maddesi 
ve geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşek

kür ederim. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşek

kür ederim. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşek

kür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri. Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Sanayi. Ticaret, Enerji. Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun müzakereslre 
başlıyoruz. 

14. - Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/782) (S.Sayısı: 407) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 407 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Vezir 

Akdemir; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kooperatifler Kanununun 1 inci ve 9 uncu maddelerini değiştiren. Kooperatifler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
almış bulunmaktayım; bu vesileyle. Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci ve 9 uncu maddelerinde getirilen kısıtlama 
nedeniyle, şirket, sendika ve vakıf gibi tüzelkişilerin kooperatiflere ortak olma imkânı bulun
mamaktaydı. Bu husus, özellikle organize sanayi bölgelerinde, kooperatifler gibi küçük işletmelerin 
yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlerde işyerlerinin büyümesini ve verimli çalışmasını engel
lemektedir. Bu durumda, özel hukuk tüzelkişileri de kooperatiflere ortak olamadıklarından, gerçek 
kişileri kullanma yoluna gitmekte, bu da, hukukî, malî ve idarî birçok soruna yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu nedenle, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci 
ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılarak, şirket, sendika ve vakıf gibi tüzelkişiliklere de 
kooperatiflere ortak olma imkânı sağlanması bir gereklilik olduğu gibi, gecikmiş bir değişikliktir. 
Ancak, Kooperatifler Kanunu değişikliği çalışmaları yapılırken, birinci derecede ilgili kuruluşlar 
olan Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ile kooperatif merkez ve üst birliklerinin görüşü alınarak 
daha kurumsallaşmış bir kooperatifler kanunu düzenlenebilirdi. Geniş kapsamlı bir kooperatifler 
kanunu tasarısı ve tek kanun çalışması çerçevesinde, Avrupa Birliği mevzuatına uyumu konusu da 
dikkate alınarak, tüm tarafların katılımıyla yapılacak çalışmalarda daha doğru ve ülke gerçeklerine 
cevap verecek bir kooperatifler kanunu yürürlüğe konulabilirdi. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün, kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin 193 sayılı tavsiye 
kararında, hükümetçe, kooperatiflere ilişkin mevzuatın, politikaların ve düzenlemelerin hazırlan
ması ve gözden geçirilmesi, kooperatif örgütlerinin ve ilgili işçi ve işveren örgütlerinin görüşlerinin 

(X) 407 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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alınması özellikle vurgulanmıştır. Halen toplu işyeri ve küçük sanayi siteleri yapı kooperatiflerine 
şirketlerin ortak olmaması nedeniyle, şirket yerine gerçek bir kişi ortak yapılmakta ve şirkete ortak 
olan işyeri, gerçeğe aykırı bir şekilde, şahıs üzerinde görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güven ilişkisine dayanan bu çözümün sorun yarattığı iş
lemlerin, sağlıklı ve kanuna uygun olarak yürütülmesi mümkün değildi. Bu nedenle, yeni kanun 
tasarısında getirilen değişikliğin bu sorunların çözümü noktasında gerekli olduğu; yapılan düzen
lemeyle, belirtilen tüzelkişiliklerin kooperatiflere kendi adlanyla ortak olmaları kanunun ruhuna 
uygun olduğu gibi, işlemlerin sağlıklı yürütüleceği de tartışılmaz bir gerçektir. 

Ayrıca, ülkemizde yapı kooperatiflerinin kuruluş, çalışma ve uygulamalarında büyük sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle, yapı kooperatiflerinin gerek yönetim kurulu ve gerekse 
denetim kurullarının işleyişinde sıkıntı yaşanmaktadır. Yönetim kurulları ile yüklenici firma arasın
da anlaşma, daha sonra hukukî sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar, konut inşaatının süresinde 
bitirilmemesine, kooperatif üyelerinin mağdur olmasına sebep olmakta ve ülke ekonomisine de 
zarar vermektedir. Denetim kurulları da, kanundaki boşluktan dolayı, yönetim kurullarının hesap
larını sağlıklı bir şekilde denetleme imkânı bulamamaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günün koşullarına göre, 100 metrekarelik bir inşaat 
maliyeti yaklaşık olarak 40 milyar lira değerindedir. Üyeler, maliyetin yüksek oluşundan dolayı, 
aidat ödemelerinde korkunç sıkıntılar yaşamaktadır. Ülke genelinde, yüzbinlerce konut inşaatı 
mezarlık olarak beklemektedir. Tek çözüm, üyelerin mağduriyetlerini gidermektir. Toplu Konut 
İdaresinin şu anki uyguladığı kredi sistemi yetersizdir. İnşaat seviyesi yüzde 50 civarındaki inşaat
lara 7 500 000 000 milyarlık kredi ayrılmaktadır; bu miktar yetersizdir. Günümüz koşullarına göre, 
ülkemizde, inşaat maliyetinin en az yüzde 80'inin Toplu Konut İdaresi tarafından kredi olarak kar
şılanması, geri kalan miktarın ise üyeler tarafından karşılanması mümkün olduğunda ancak konut 
ihtiyacı karşılanabilir. Diğer taraftan, konut kooperatiflerinin enerji ihtiyacının temini büyük yük 
getirmektedir. Bu bakımdan, Enerji ve Tabiî Kayaklar Bakanlığınca trafoların yapılması, dargelirli 
kooperatif üyelerini büyük yükten kurtaracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 in
ci ve 9 uncu maddelerindeki değişikliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy 
vereceğimizi belirtiyor, ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 407 sıra sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerine, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, devlet ve özel sektör dışında üçüncü bir ekonomik sektör olarak 
kooperatifler, özellikle dar ve ortagelirli vatandaşların, emekleri ile maddî güçlerini birleştirdikleri 
ortaklıklardır. Ortak ihtiyaçları, ekonomik güçleri birleştirerek, yardımlaşma ve dayanışma suretiy
le karşılayabilmek için kurulan kooperatifler, toplumsal gelişim, refah seviyesinin artırılması ve ül
ke kalkınmasında da azımsanmayacak katkılar sağlayan kuruluşlardır. 

Kooperatifçiliği diğer ekonomik modellerden ayıran, hatta üstün kılan yön salt ekonomik bir 
organizasyon olmaması, insanların farklı duygularına ve beklentilerine hitap edebilen ortam hazır
lanmasıdır. En önemli fonksiyonları da, dar ve ortagelirlilerin ekonomik menfaatlarının korunması 
ve ihtiyaçlarının karşılanması için tek umudu niteliğinde olmalarıdır. Adil gelir dağılımının sağlan
ması, gelirin ve refahın tabana yayılması, sosyal barış ve huzurun sağlanmasında kooperatiflerin 
büyük katkıları bulunmaktadır. 
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20 nci Yüzyılın son çeyreğinde her alanda yaşanan hızlı değişim, küreselleşme ve bölgesel 
gelişmeler, toplumlarda ekonomik verimlilik ile sosyal adaletin bir arada gerçekleştirilmesini hedef
leyen model arayışlarında da kooperatifler, tecrübeler ışığında önemli bir seçenek olarak gösteril
mektedir. 

Dayanışma ruhuyla ortaya çıkan kooperatifçiliğin, Pazar ile, küçük işletmeler veya müteşeb
bisler arasında bir köprü görevini üstlenerek, sağlıklı işleyen ve rekabetçi ekonomik bir ortamda 
adil ve insana daha fazla önem veren bir toplum hedefine ulaşmada insanlığa gerçekten katkı sağ
layacağı inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumumuzdaki imece geleneğine de uygun olan 
kooperatifçilik, ciddî anlamda cumhuriyetimizle birlikte örgütlenmeye başlamış; fakat, bunların 
gelişimi ve ivme kazanması 1163 sayılı Kooperatifler Yasasının yürürlüğe girmesiyle olmuştur. 
Yasada otuzbeş yıllık dönemde pek çok kez değişiklikler yapılmıştır. Bugün de gündemimizde olan 
2 madde değişikliği kooperatifçiliğin önünü açacak başlıklardır. 

Bugün sayıları 90 000 civarında olan kooperatifler doğrudan 8 500 000, dolaylı olarak 30 000 000 
civarında toplum kesimine hitap etmektedirler. Kooperatifler, kalkınma çabalarında kritik ve belir
leyici unsur olan sermayenin ülkeiçi tasarruflarla karşılanması, i çtasarruf oranının artırılması, küçük 
ve gönüllü tasarrufların ekonomiye kazandırılarak üretim ve yatırıma aktarılması noktasında da ül
kemizde önemli rol oynamışlardır. Bugün kooperatifçilik sektöründe kullanılan kaynak, milyar 
dolarlarla ifade edilir hale gelmiştir. Ülkemiz ekonomisinin dinamik güçleri olan KOBİ'lerin 
faaliyet gösterdikleri, hemen hemen yurdumuzun her köşesinde bulunan küçük sanayi siteleri, top
lu işyeri siteleri ve organize sanayi bölgelerinde de kooperatiflerin izlerini görmekteyiz. 

Konut ve inşaat sektöründe yaratılabilen sabit sermaye yatırımları içerisinde de, kooperatiflerin 
azımsanmayacak paylan bulunmaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın, çiftçimizin ve küçük üreticimizin finansman ihtiyacının karşılan
masında, elde edilen ürünlerin pazarlara ulaştırılmasında da, bu kuruluşlar, önemli rol oynamak
tadırlar 

Ayrıca, kooperatifler, ortaya çıkardıkları istihdam imkânıyla, ülkemizde istihdam ve işsizlik 
sorunlarının azaltılmasına fayda sağlamaktadırlar. 

Bu kuruluşlar, maliyeti azaltan yapılarıyla da, enflasyonla mücadele politikalarım yapısal 
olarak destekleyen kuruluşlardır. 

Kısaca, birey ve toplum yaşamımızın bir kesitinde, mutlaka, kooperatiflerin ve kooperatif
çiliğin izlerini taşımaktayız. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, kooperatifçilik alanında önemli mesafeler katedilmesine 
rağmen, bu gelişme, maalesef, kalkınmış ülkeler seviyesinde olamamıştır. Bunda, kooperatif
çiliğimizin yaşamış olduğu sorunlar ve kooperatiflere yönelik yaklaşımlar etkili olmuştur. 
Kooperatifçiliğimizin, uzun yıllardan beri süren ve artık neredeyse kronikleşen bu sorunlarını. 
finansman yetersizliği, denetim, eğitim ve örgütlenme eksiklikleri başlıkları altında toplamak müm
kündür. 

Ne yazık ki. ülkemizde yeterince kooperatifçilik bilincinin oluşturulamaması ve kooperatifçilik 
uygulamalarına ilişkin olarak toplumun istenilen bilgi ve bilinç düzeyine getirilememesi de temel 
bir sorundur. Yaşanan kimi olumsuzluklar, kooperatifçiliğe ve kooperatiflere karşı, toplumda güç
lüklerle oluşturulan imajı zedelemiş ve bu kurumlara karşı yaygın güvensizlik yaratmıştır. 

Finansman sorunu, ülkemiz kooperatifçiliğinin yeterince geliştirilememesinde temel bir sorun
dur. Kooperatifleri finansman yönünden destekleyecek iç ve dışfinansman kanalları geliş
tirilememiş veya geliştirilen kanalların işletilmesinde süreklilik sağlanamamıştır. 
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Bugün, neresinden bakarsak bakalım, ülkemizde, kooperatifçiliğin gerçekten geliştirilmesi, bu 
kuruluşların, ülke, ortaklar ve toplum yararlan doğrultusunda faaliyet göstermeleri ve ülkenin 
ekonomik kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması için denetim, eğitim faaliyetlerinde işlet
mecilik ilkelerine uyma, yasal altyapının sürekli olarak ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi 
ve finansman desteği sağlanması gibi temel sorunları çözerek kooperatifçiliğe yeni bir dinamizm 
getirmek zorundayız. 

Kaldı ki, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, son yıllarda hızlı gelişmeler ışığında 
kooperatifçiliğe yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmekte, çok ortaklı kurum ve kuruluşların kurum
sal yönetim ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması, uluslararası kooperatifçilik ilkelerinin 
yeniden şekillendirilmesi söz konusu olmaktadır. Bizler de, bu gelişmeleri, ülkemiz kooperatif
çiliğine yansıtmak durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, oldukça olumsuz bir ekonomik miras alarak göreve gelen 58 inci ve 59 
uncu hükümetlerimizin, reel sektörün canlandırılması ve istikrar içinde sürdürülebilir bir ekonomik 
yapıya kavuşturulması bağlamında aldığı tedbirler ve yaptığı düzenlemeler çerçevesinde, 
kooperatifçiliğimizin durumunu da gözönünde bulundurması, kooperatifçilik sektöründe olduğu 
gibi, bizlerde de büyük memnuniyet yaratmıştır. Daha işin başında alınan kimi tedbirler, sektörde 
oldukça olumlu etkiler doğurmuştur. Elbette, başta Başbakanımız olmak üzere, hükümet üyelerine 
ve özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ali Coşkun'a, bu konuda göstermiş oldukları gay
retlerden dolayı şükranlarımı sunmadan geçemeyeceğim. 

Sayın Bakanımızın gayretleriyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde 1 
ortaklık payının değeri 1 000 000 Türk Lirasına yükseltilmiş, böylelikle de 1 ortağa 50 milyar Türk 
Lirasına kadar kredi kullanma imkânı sağlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan esnaf 
kredilerinin limiti 15 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla, esnaf ve 
sanatkârlarımızın finansman sorunlarının çözümüne yönelik çok önemli kolaylıklar getirilmiştir. 
Öncelikle kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlarımızın Bağ-Kura prim borcu olmaması şartı karar
nameyle kaldırılarak, esnaf ve sanatkârımızın kredi kullanması önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. 

Ayrıca, kooperatifler kefaletiyle kullandırılan kredi faiz oranları da yüzde 75'lerden yüzde 
30'lara düşürülerek, esnaf ve sanatkârlarımızın daha uygun şartlarda kredi kullanması sağlanmıştır 
ki. bu. kredi kullanımında yüzde 45 oranında destek anlamına gelmektedir. 

Bunun yanında, kredi kullandıracak kooperatiflerin takip oranlarının yüzde 60 ve altında ol
ması şartı kaldırılarak, halen kredi kullandırılamayacak durumda bulunan kooperatifler, kredi kul
landırılabilir hale getirilmiştir. Buna göre, 1 Mayıs 2003 tarihinden itibaren takip oranı yüzde 200 
ve altında olan kooperatiflere, kredi kullandırılabilirle imkânı getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün. 59 uncu hükümetimizin, gerek dünyadaki gerek
se ülkemizdeki gelişmeler karşısında, kooperatiflerin, bundan sonra, ekonomik açıdan rekabetçi, et
kin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmelerinin önündeki engellen kaldırma konusunda karar
lı olduğunu görüvoruz. Görüşmekte olduğumuz 1163 Savılı Kooperatifler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ilişkin tasarının da bu anlayışla hazırlandığını biliyoruz. 

Nitekim, tasarıyla. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 9 uncu maddesi değiştirilerek, tüzel
kişilerin kooperatiflere ortaklığı önündeki sınırlamalar kaldırılmaktadır. Şirketlerin kooperatiflere 
ortak olmasının önündeki kanundan kaynaklanan bu sınırlamaların kaldırılması, bahsedilen sorun
ları giderebileceği gibi. küçük sanayicimizin, sanayi siteleri, toplu işyerleri ve organize sanayi böl
gelerinde yatırım yapmaları ve böylece, bu alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin faaliyetlerinin 
verimlilik ve etkinliklerinin artırılması da mümkün olabilecektir. 
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Öte yandan, üreticileri ile esnafların bir kısmının kendi aralarında oluşturdukları küçük şirket
lerle taşımacılık, üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri dikkate alındığında, bu alanda da 
önemli bir yarar sağlayacağına inanıyorum. 

Ayrıca, özellikle tüketim kooperatiflerinin daha çok işyerlerinde örgütlendiği dikkate alınacak 
olursa, özel sektör çalışanlarının kurdukları kooperatiflere, çalışanların şirketlerinin kurucu ve or
tak olabilmesinin, tüketim kooperatiflerinin teşvik edilmesine ve gelişmesine katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Diğer yandan, Kooperatifler Kanununun mevcut 1 inci maddesinde, "kamu tüzelkişiliği" denil
dikten sonra, devamında, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin zikredilmesi, kooperatiflerin 
kurulmasında öncülük edecek kamu tüzelkişilerini gereksiz yere sınırlamaktadır. Getirilen değişik
liklerle, bu sınırlamaların kaldırılması ve diğer kamu tüzelkişilerinin de kooperatiflere ortak olması 
imkânı sağlanmaktadır. 

Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesi geniş anlamda yorumlandığında dahi, sendikaların 
kooperatiflere ortak olabileceği sonucuna varmak mümkün olamamaktadır. Uygulamada, oda ve 
sendikaların kooperatiflere ortak olup olamayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Yapılan 
bu düzenlemeyle, söz konusu tereddütler de giderilmiş olacaktır. 

Öte yandan, mevcut yasa metninde, kooperatif kurabilecekler arasında sayılan cemiyetlerin 
hukukî varlıkları Dernekler Kanunuyla sona erdirilmiş olup, bunların faaliyetleri günümüzde mes
lek odaları tarafından sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kooperatifler Kanununun 9 uncu maddesindeki yeni 
yaklaşımlar ışığında, 1 inci maddede düzenlenen kooperatifçiliğin tanımında da kimi düzeltmeler 
öngörülmüştür. Kooperatifler Kanununun mevcut 1 inci maddesinde, kooperatifler, teşekkül olarak 
tanımlanmıştır. Bilindiği gibi teşekkül, organizasyon anlamına gelmekte olup, literatürde genellik
le kamu iktisadî teşebbüsleri için kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle, kooperatiflerin nitelikleri 
hukukî bakımdan tartışma konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemede "teşekkül" kavramı yerine "or
taklık" kavramı kullanılarak, kooperatiflerin gerçek kimliklerini kazanmaları sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının kabul edilmesi, uygulamada, kooperatif
çiliğimize yeni bir açılım getirecektir. Kamu tüzelkişilerinin yanında, özel hukuk tüzelkişilerinin de 
kooperatiflere ortak olmasınına imkân sağlanması, kooperatifleri finansman yönünden güçlen
direcek, bu kuruluşların verimlilik ve etkinliklerini artıracaktır. 

Bu nedenle, AK Parti Grubu olarak tasarıya olumlu yönde oy kullanacağız. 
Sözlerimi bitirirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir 

bütün halinde gözden geçirilerek, katılımcı yaklaşım içerisinde, uygulamada karşılaşılan sorunların 
giderilmesine ve kooperatifçilik sektörüne yeni açılımlar getirilmesine yönelik değişiklik çalış
malarının da sürdürüldüğünü memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaların da bir an önce 
tamamlanarak Meclisimize sevk edilmesini bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anğı. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 1. - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özel
likle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan 
değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 1163 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 9. - Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçlan bakımından ilgilendikleri kooperatif

lerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler." 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Tasarının tümü kabul edilmiştir. 
Böylece, tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, iki grubun da olurlarıyla birleşimimizi kapatacağız. Süremiz de dolmak 

üzere. Kapatmadan önce, sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, saat 20.00'de Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin Tören Salonunda bestekâr milletvekillerimizin konseri var; sizleri orada da görmek is
tiyoruz; yani, davetlimiz olarak sizlerin bu bestekâr milletvekillerimizi yalnız bırakmamanızı 
diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Nisan 2004 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum; iyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 18.40 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, trona maden yataklarının bulunduğu arazileri satın 

alanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in 
cevabı (7/2052) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Doğal soda külü üretimi için gerekli olan ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nden sonra ikinci büyük rezerve sahip olduğumuz Trona maden 
yatakları Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve çevresinde bulunmaktadır. 

1. Söz konusu yatakların bulunduğu Ankara içindeki ve çevresindeki 
araziler hangi kişiler ya da şirketler tarafından satm alınmaktadır? 

2. Maden yataklarının bulunmasından sonra bu yerlerde yapılan arazi 
satımlarının miktarı nedir? Kimlere, kaç dönüm satış yapılmıştır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koord inasyon Kuru lu Başkanlığı 
^ Ankara 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- W3& 
Konu : Yazılı Soru önergesi * 

5 5 7 6 2:0 Mı s AN 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2052-
4737/16486 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-338-4/1355 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 
7/2052-4737 esas no.lu yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'ndan alınan 
yazılı bilgiler doğrultusunda hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2052-4737) 

SorulaM ,2 : 
Doğal soda külü üretimi için gerekli olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 

ikinci büyük rezerve sahip olduğumuz Trona maden yatakları Ankara'nın Beypazarı ilçesi 

ve çevresinde bulunmaktadır. 

- Söz konusu yatakların bulunduğu Ankara içindeki ve çevresindeki araziler hangi 

kişiler ya da şirketler tarafından satın alınmaktadır? 

- Maden yataklarının bulunmasından sonra bu yerlerde yapılan arazi satımlarının 

miktarı nedir? Kimlere, kaç dönüm satış yapılmıştır? 

Cevapları .2 : 
Beypazarı İ lçesinde Trona Madeni ile ilgili olarak faaliyet gösteren Eti Maden 

işletmeleri Genel Müdür lüğü 'nün İdare Binaları Yeşi lağaç Mahal lesi 138 ada 

56 no lu parselde bulunmaktadır . 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür lüğü 'ne ait Sondaj Şant iyesinin bulunduğu 

yer ise Çakı loba Köyü 131 nolu parseldedir. 

Bu bölgede şirketin asıl faaliyet gösterdiği kuyuların, bu köyde 1951 yılında 

yapı lan tapulama çalışmaları esnasında tapulama harici olarak bırakılan ve halen 

devlet in hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğu anlaşılmıştır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür lüğü tarafından faal iyet gösteri len bu 

sahanın çevresinde bulunan ve Kadastro Müdür lüğünce tespit edi len parsellerin 

(Yeşi lağaç Mah . 138 ada 56 parsel ile Çakıloba Köyü 112 ile 135 nolu ve 470 ile 

530 nolu parseller) kayıt örnekleri ekli l istede belirtilmiştir. (Ek-1) 

Bu parsel lerden Çakı loba Köyü 470 ile 530 nolu parseller Bağ yerleri olup, 

03.05.1999 tar ih 618 yevmiye nolu işlem ile parsel üzerinde bulunan bağın k ime ait 

o lduğu da Tapu Kütüğü'nün beyanlar hanesinde belirt i lmek suretiyle Maliye 

Hazinesi adına İdari Yoldan Tesci l edilmiş olup, Beypazarı Mal Müdür lüğü zaman 

zaman bu parsellerin bağ sahiplerine satışını yapmaktadır. 

Yukar ıda sözü edilen parsel lerde Maliye Hazinesi 'nin bağ sahiplerine 

satış larından başka dikkat çekici bir gayr imenkul hareketi veya Trona Madeni 

nedeniy le gayr imenkul f iyatlarında herhangi bir fiyat artışı gözlenmemişt ir . 
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Ek-1 

ADI SOYADI j MEVKİİ 

Bağözü Köyü Tüzel L •, «, . , L, ,~. -
Kj j l j ğ i I Yeşılağaç Mah./Guragaç 

| Mustafa Çalışkan Çakıloba Köyü/Ahmetler 
Yusuf Açıkgöz v e | Ç a k l l o b a K û y û / A h m e t | e r 

JHarnd^ Ahm e t | Ç a k ı l o b a K 6 y ü / A h m e t ] e r 

' D ü n d a r Çakıloba Köyü/Ahmetler 

; Emine Açıkgöz | Çakıloba Köyü/Ahmetler 
Emine Açıkgöz ı Çakıloba Köyü/Ahmetler 
Yusuf Açıkgöz ı Çakıloba Köyü/Ahmetler 

! B ^ Q n d . r Çak-loba Köyü/Ahmetler 
Yılmaz Çakmak veL. . ,^, ,̂ ,„ ..... _., 
_ Y j Çakıloba Köyu/Ahmetler 

Maliye Hazinesi i Çakıloba Köyü/Ahmetler 

! Yılmaz Çakmak ve 
lOrt. 
Mustafa Tiştik 
Mehmet Demir 
Hakkı Sevinç 
Ahmet-Hüseyin 
Uzunoğlu 
Mehmet 
Büyükdündar ve 
Ort. 
Mehmet Demir 
Hakkı Sevinç 
Mustafa 
Büyükdündar ve 
Ort. 

Çakıloba Köyü/Ahmetler 

Çakıloba Köyü/Ahmetler 
Çakıloba Köyü/Ahmetler 
Çakıloba Köyü/Funduçak 

Çakıloba Köyü/Funduçak 

Çakıloba Köyü/Funduçak 

Çakıloba Köyü/Funduçak 
Çakıloba Köyü/Funduçak 

Çakıloba Köyü/Funduçak 

Havva Bayındır ] Çakıloba Köyü/Funduçak 
• Mehmet Demir Çakıloba Köyü/Bekseri 
Ahmet-Hatice ' _ . . . .... ..,„ , 
D.. ...... . ı Çakıloba Koy u/Beksen Büyükdündar Y ' 
Sıdıka Gürbüz • Çakıloba Köyü/Bekseri 
Ahmet Karaoğlu- ~ . , . ,,., . ,D ,,„ • . . . . _, ~ . Çakıloba Koyu/Beksen Muharrem Bulut Y ' 

PARSEL 
NO 

138/56 

112 

113 

114 

115 

116 
117 
118 

119 

120 

121 

122 

123 
124 
125 

126 

127 

128 
129 

130 

131 
132 

133 

134 

135 

Necati Uzunoğ;u Çakıloba Köy ü/A vizler 470 
Selahattin Sevinç 
ismail Sevinç 
Mehmet Çalışkan 
Muharrem Bulut-
Emine Yılmaz 
Kazım Uysal 
Hasan Çakmak 
Osman Doğan 
Şükrü Ünal 

: Yonis Damak 
İsmail Damak 
Mehmet Karaoğlu 

Çakıloba Köyü/Av izler i 471 
Çakıloba Köyü/Avizler 1472 
Çakıloba Köyü/Avizler 1473 

Çakıloba Köyü/Avizler 

Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 

474 

475 
476 
477 
478 
479 
480 

ALANI 
m' 

2305996I 

31080 

22220 

16580 

15760 

8000 
8420 
19540 

38780 

24920 

3480 

11640 

7500 
25340 

EDİNME 
TARİHİ 

1983 

EDİNME | 
NEDENİ 
Komisyon 
Kararı 

1955 I Satış 

1951-1990 ! 

1951 

1953-1973 

Tapuluma ve 
intikal 

Tapulama 

intikal j 

1951 (Tapulama ' 
1951 'Tapulama ; 
1951 Tapulama ! 
. „ , . , 'Tashih ve 1973 ; ... . ı I İntikal 

2002 

1986 

2002 

1951 

intikal 

Komisyon 
Kararı ı 

intikal 

Tapulama 
1990 î Satış ' 

29360 11951 j Tapulama | 
11180 !1973 iMankeme 

; Karan 

1000 i 1973 i intikal 
i i 

1528 
1686 

13540 

20200 
25160 

29900 

3820 

12480 

814 
461.36 
436 
888 

788.27 

648.24 
690.50 
588.46 

1990 
1951 

1973 

2003 
1990 

1973 

1951 

1951/1991 

Satış 
Tapulama 

intikal 

İntikal 
SaUş 
Mahkeme 
Kararı 
Tapulama 
Tapulama ve 
Satış 

1999 ; Satış 
1999 Satış 
1999 Satış 
2000 ; Satış 

2000/2001 

1999 
2000 
2000 

685.57 i 2000 
689.65 I 1999 
753.14 j 2000 

, Satış 

Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 

Çakıloba Köyü/Avizler ! 481 1579.39 ] 2000 | Satış 
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Maliye Hazinesi 1 
Ramis Açıkgöz | 
İsmail Öztürk \ 

Çakıloba Köyü/Avizler ! 482 
Çakıloba Köyü/Avizler 1 
Çakıloba Köyü/Avizler | 

Maliye Hazinesi 1 Çakıloba Köyü/Avizler j 
Mehmet Demir j 
Alaattin Gürbüz | 
Sadettin Gürbüz 
Hüseyin Köroğlu | 
Bilal Uzünoğlu | 
Ali Uzünoğlu 
Mustafa Damak 
Maliye Hazinesi 
Mehmet Çalışkan 

1 Alaattin Çakmak 
1 ibrahim Açıkgöz 
| Hakan öztürk 
Mustafa Uzünoğlu 
Ümmet Uzünoğlu 
Zekariya Uzünoğlu 

i Hüseyin 
1 Büyükdündar 

484 
485 ' 
483 

Çakıloba Köyü/Avizler 1 486 
Çakıloba Köyü/Avizler 1487 
Çakıloba Köyü/Avizler ; 488 
Çakıloba Köyü/Avizler , 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avızler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avızler 
Çakıloba Köyü/Avızler 

Çakıloba Köyü/Avızler 

Sami Büyükdündar Çakıloba Köyü/Avızler 
| İbrahim Açıkgöz 
Alaettin Çakmak 
Mehmet Çalışkan 

| Salih Büyükdündar 
1 Ahmet 
|Büyükdündar 

Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avızler 
Çakıloba Köyü/Avizler 
Çakıloba Köyü/Avizler 

Çakıloba Köyü/Avızler 

Mustafa Damak Çakıloba Köyü/Avizler 
| Ali Uzünoğlu Çakıloba Köyü/Avızler 
1 Bilal Uzünoğlu Çakıloba Köyü/Avizler 
j Hüseyin Köroğlj , Çakıloba Köyü/Avizler 
Sadettin Gürbüz j Çakıloba Köyü/Avızler 

| Alaattin Gürbüz Çakıloba Köyü/Avizler 
| Yusuf-Hakkı Demir ı Çakıloba Köyü/Avızler 
| ismail öztürk 
Ramis Açıkgöz 

1 Maliye Hazinesi 
i Maliye Hazinesi 
| Mehmet Karaoğlu 

489 
490 
491 
492 _, 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 

501 

502 
503 
504 
505 
506 

507 

508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 

Çakıloba Köyü/Avizler j 515 
Çakıloba Köyü/Avizler [516 
Çakıloba Köyü/Avizler 1517 
Çakıloba Köyü/Avizler j 518 

| Çakıloba Köyü/Avizler 
ı ismail Damak j Çakıloba Köyü/Avizler 
Yonis Damak ' Çakıloba Köyü/Avizler 
Şükrü Ünal j Çakıloba Köyü/Avizler 
Osman Doğan i Çakıloba Köyü/Avizler 

| Hasan Çakmak 1 Çakıloba Köyü/Avizler 
Kazım Uysal 

i Muharrem Bulut-
Emine Yılmaz 

1 Mehmet Çalışkan 
İsmail Sevinç 
Selahattin Sevinç 

j Hüseyin Uzünoğlu 

Çakıloba Köyü/Avizler 

Çakıloba Köyü/Avizler 

Çakıloba Köyü/Avızler 
| Çakıloba Köyü/Avizler 
I Çakıloba Köyü/Avizler 
| Çakıloba Köyü/Avizler 

İ519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 

526 

527 
528 
529 
530 

562.02 
670.37 
708.59 
605.61 
773.59 
375.79 
367.13 
567.88 
283.26 
338.73 
649.39 
716.32 
719.99 
812.75 
908.42 
1017.20 
1786.63 
1329 
1571.06 

1390.16 

1547.83 
2399.62 
2799.72 
2387.44 
1404.90 

1270.37 

2599.19 
1348.78 
1103.29 
2585.68 
1314.33 
1222.64 
2706.10 
2863.02 

| 2976.41 
3219.23 
2687.84 
2390.98 
2370.39 

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
1999 
2000 
2000 
2000 
1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2000 
1999 
2000 

1999 

1999 
2000 
1999 
1999 
1999 

1999 

1999 
1999 
2000 
2000 
1999 
2000 
2000 
1999 
1999 
1999 

11999 
I 2000 
1999 

Ihtas I 
Satış 
Satış 
Ihtas 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış | 
Ihtas 
Satış j 
Satış 
Satış l 
Satış ı 
Satış • 
Satış I 
Satış 

Satış 

Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 

Satış ; 

Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satış 
Satfş 
Satış' 
Ihtas 
Ihtas 
Satış 

| Satış 
2674.04 2000 Satış 
2560.18 2000 , Satış 
2596.08 2000 
2473.45 
2499.69 

! 2584.47 

2598.40 
1254.33 
1225.23 

12565.97 

2000 
1999 

2000/2001 

2000 
2000 
2000 

j1999 

l Satış 
Satış 

| Satış 

I Satış 

Satış 
Satış 
Satış 

I Satış 
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2. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'in, iki bakanlığın birleştirilmesi sırasında görevden alınan 
üst düzey yöneticilere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu 'nun cevabı (7/2081) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Canan ARITMAN 
CHP İzmir Milletvekili 

Kültür Bakanlığını Turizm Bakanlığı ile birleştirerek, "Devletin Küçültülmesi" 
söylemi ile getirilen yeni düzenleme Reform olarak sunulmuş ve bunun 
sonucunda her iki Bakanlıkta görev yapan üst düzey kadrolar toptan tasfiye 
edilmiştir. Görevine son verilerek, "havuza alınan" yüzlerce üst düzey 
görevliye 2003 Nisan ayından beri maaş ödenmekte, ancak görev 
verilmemektedir. Bu uygulama tasarruf etmek düşüncesiyle Bakanlıkların 
birleştirilmesi amacına uygun mudur? 
Bu durumda görevden alınan ve onların yerine göreve getirilen üst düzey 
görevlilere aynı maaş mükerrer olarak ödenmektedir. Görevden alınan üst 
düzey yöneticilere onları çalıştırmadan maaş vermekle devleti zarara 
uğrattığınızı düşünüyor musunuz? 
Devletin bu zararını nasıl tazmin etmeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 ^9<k- lb l(\ I 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN. KAR. MÜ D.'nün 15.03.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-4785 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'ın 7/2081-4758 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CANAN ARITMAN'IN 7/2081-4758 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Kültür Bakanlığım Turizm Bakanlığı ile birleştirerek, "Devletin 
Küçültülmesi" söylemi ile getirilen yeni düzenleme Reform olarak sunulmuş ve bunun 
sonucunda her iki Bakanlıkta görev yapan üst düzey kadrolar toptan tasfiye edilmiştir. 
Görevine son verilerek, "havuza alınan" yüzlerce üst düzey görevliye 2003 Nisan ayından 
beri maaş ödenmekte, ancak görev verilmemektedir. Bu uygulama tasarruf etmek 
düşüncesiyle Bakanlıkların birleştirilmesi amacına uygun mudur? 

CEVAP 1: Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleştirilmesindeki amaçlardan 
biri israfın önlenmesidir. Ancak bu birleşmenin önemli amaçlarından biri de uzun yıllar 
yasana gelmiş kültür ve turizm politikalarındaki aksaklıkları, tutarsızlıkları ve koordinasyon 
eksikliklerinin yol açtığı verimsizlik ve ataleti gidermektir. 

Ülkemizin ileriye dönük olarak refah ve kalkınma yolunu açabilmesi için ekonomik 
istikran yakalayabilmesi, dolayısıyla gerçekleştirilen politikaların da bu amaca hizmet etmesi 
zorunludur. Yapılan ve yapılacak uygulamalann devlet giderlerini azaltıcı, gelirlerini ise doğru 
ve verimli bir şekilde kullanmayı sağlayıcı, bunun yanında kaynak artınmına yönelik arayışlara 
açık nitelikte olması gerekecektir. Bu çalışmalarda "Kurumlann sayısının azaltılarak" daha 
etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Konuya bu noktadan yaklaşılmak ve irdelenmelidir. 
Bu uygulama, gelişmiş ülke konumundaki birçok devletin uyguladığı ya da uygulaya geldiği, 
içinde kendi niteliğinden kaynaklanan bazı esneklikleri de banndıran etkin bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Kültür yatınmlanndan Turizm yatınmlanna, döner sermaye işletmesinden yayınlara, 
yurt dışı faaliyetlerinden taşra teşkilatlanna, tanıtma faaliyetlerinden planlamaya kadar pek 
çok alanda verimlilik ve tasarruf sağlanmıştır. 

Bu yöndeki düşünce ve uygulamalar ile; devletin sosyal bir devlet olarak üstlendiği 
görevlerin çerçevesinin belirlilik kazanması, buna bağlı olarak devletin yürütme kurumlannda 
gerçekleştirilecek daraltma ile birlikte sağlanacak gider azalmasının yam sıra sörunlann 
çözümünde süratlilik ve entegrasyon amaçlanmaktadır. 

Elbette ki bu amaca yönelik uygulamalarda bir geçiş sürecinin yaşanması doğal ve 
olasıdır. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
Geçici 2. maddesi ile getirilen düzenlemede belirtilen unvanlı personelin bir kısmının Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay diğerlerinin ise bir yıl içinde Bakanlıkta boş bulunan 
dunımlanna uygun kadrolara atanacaklan hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemede bir geçiş 
dönemi öngörülmektedir. Buna göre Kanunun yayımı tarihi olan 29 Nisan 2003'ten sonraki bir 
yıl içinde, Geçici 2.maddenin / 2. fıkrasındaki durumu taşıyan personelin Bakanlıkta boş 
bulunan ve dunımlanna uygun kadrolara atanmalan düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Geçici 2.madde ile getirilen düzenlemeyle, söz konusu personelin kısa vadede 
mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kaldı ki; bundan önceki hükümetler döneminde 
benzer uygulamalann yapılmış olduğu bilinmektedir. 
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Nitekim 4848 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi ile getirilen bu düzenlemeye dayalı 
uygulama sonrasında elde edilmesi düşünülen tasarruf hedefi bu geçiş dönemi sonrasında yani 
29 Nisan 2004 tarihi sonrasında aşama aşama sağlanmış olacaktır. Böylece hem söz konusu 
personelin kısa vadede yani Bakanlıklann birleşme sürecinde mağduriyeti önlenmiş hem de 
devletin küçültülmesi hedefine doğru bir adım daha atılmış olacaktır. Ayrıca Devlet sistemi 
içinde personelin verimli kullanımı da gerçekleştirilecektir. 

İktisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla 
milli tasarrufu artırmak Devletin ödevidir. 

S O R U 2 : Bu durumda görevden alınan ve onların yerine göreve getirilen üst düzey 
görevlilere aynı maaş mükerrer olarak ödenmektedir. Görevden alman üst düzey yöneticilere 
onları çalıştırmadan maaş vermekle devleti zarara uğrattığınızı düşünüyor musunuz? 

C E V A P 2 : 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun gereğince Kültür ve Turizm Bakanlıkları tek bir Bakanlık bünyesinde toplanmış, her bir 
Bakanlığın kendi iç örgütlenmesi içinde yer alan bazı Genel Müdürlükler mülga kılınarak 
Genel Müdürlüklerin de birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla Geçici 2. madde 
kapsamına giren yönetici personelin yerine yeni personel belirlenmiş değildir. Bakanlıkların tek 
bir Bakanlık bünyesinde toplanması sonucunda bu yapıya uygun yönetim ve personel yapısı 
oluşturulmuştur. 

Kamu görevlilerinin özlük haklarının yasalarla korunduğu şartlarda "mükerrer 
maaş" ifadesi doğru değildir. Ayrıca toplamı itibarıyla bakıldığında böyle bir zarardan 
bahsetmek mümkün değildir. Uzun yıllar aynı alanla ilgili tutarlı olmayan, koordinasyondan 
yoksun, sürdürülebilirlik anlayışıyla hiçbir alakası olmayan politikaların ve bürokratik 
yapılanmaların yol açtığı zararı ve ülkeye verdirdikleri kayıpların ne olduğuna bakmak 
gerekir. 

SORU 3 : Devletin bu zararını nasıl tazmin etmeyi düşünüyorsunuz? 

C E V A P 3: Bilindiği üzere "zarar" kavramının olduğu yerde hukuka aykırı bir 
davranışın olması gereği vardır. Oysa söz konusu önergede bahsedilen uygulama 4848 sayılı 
Kanunun geçici 2. maddesi gereğince yapılmaktadır ve hukuka uygundur. Devletin zarara 
uğratılması söz konusu değildir. Hatta uzun vadede, hedeflenen tasarruf sağlanacaktır. Ancak, 
bu uygulama yapılırken personelin mağduriyeti de dikkate alınarak Anayasanın hukuk devleti 
ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak 4848 sayılı Yasa ile bir yıllık bir geçiş süreci 
öngörülmüştür. 

3. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Ozakcan 'in, Sugözü Termik Santralına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/2125) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. « 

M.Mesut Ö ^ A K C A N 
Aydın Milletvekili 

ıplam kurulu 
fermik Santralın 

1 .Santralda kullanımı öngörülmüş olan Kolombiya'dan ithal edilecek olan kömürün 
kalitesi.kükürt oranı.kül oranı ve karbon oranı bilimsel verilerle net bir şekilde belirlenmiş 
midir?Eğer belirlendi ise bu oranlarda çevre ve insan sağlığı yönünden sakıncalı oranlar söz 
konusu mudur? 
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2. Bu santralın çevreye vereceği zararlar var ise, gerekli ön hazırlıklar ve koordinasyon ilgili 
meslek odalarının,teknik ve bilimsel çalışma yapan kuruluşların görüşleri alınarak mı 
yapılmıştır? 

3. Bu santral Yumurtalık gibi denizi,dalyanı,tarihi ve doğası iyi korunan ve çevre üreticisine 
büyük çapta gelir getiren ve Çukurova Bölgesinin narenciye deposu olan bu yöre neden 
seçilmiştir? 

4. Bu santralın Kolombiya 'da yaptığı bir termik santral için alacağı para karşılığı verilen son 
derece kalitesiz ithal kömürü kullanacak olan STEAG AG. tarafından işletilmesinin gerekçesi 
nedir? 

5. Kendi Emisyon hacmini azal tmaya çalışan Almanya'nın Türkiye 'ye kirli kömür tekniği 
satmasına neden izin veri lmiştir?Bu günkü yasalara uygun olmamasına rağmen bu santral 
neyin karşılığı olarak verilmiştir? 

6. Ülkemizde 200 milyar dolarlık linyit rezervimizin varlığı bir geçek iken ulusal enerji 
kaynaklarımızdan olan ve ülkemizde yeterince bulunan kömür ve linyitlerimize dayalı termik 
santraller neden planlanıp kurulmamaktadır? 

7. Sugözü Termik Santralının üreteceği elektrik enerjisine karşılık yılda ne kadar dolar 
ödemek zorunda kalınacaktır? 

8. Hidrolik Santralarımızın tam kapasite ile çalışması mümkün iken çok daha ucuza enerji 
üreten yerli termik ve Hidroelektrik santrallarımızın kapasiteleri niçin düşürülmektedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k 3 r 3 
Sayı : B .15 .O.APK.0 .23-300-£ j '7 0 
Konu : Yazılı Soru önerges i 

2 0 NİSAN 2004 
5577 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 O.GNS.0.10.00 02-
4809 sayılı yazısı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Mesut ÖZAKCAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2125 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
A Ş Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ör" Meri'me't "hfiîrnîdûLER 
Bakan 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. MESUT ÖZAKCAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2125) 

Sorular 1,2,3: 

Yumurtalık ilçesinin Sugözü köyünde "Sugözü Termik Santrali"adı ile toplam kurulu 

gücü 1210 MVVIık ithal kömürle çalışacak ve Yİ modeli ile işletilecek olan Termik Santralin 

açılışı yapılmıştır. 

- Santralde kullanımı öngörülmüş olan Kolombiya'dan ithal edilecek olan kömürün 

kalitesi, kükürt oranı, kül oranı ve karbon oranı bilimsel verilerle net bir şekilde 

belirlenmiş midir? Eğer belirlendi ise bu oranlarda çevre ve insan sağlığı yönünden 

sakıncalı oranlar sözkonusu mudur? 

- Bu santralin çevreye vereceği zararlar var ise, gerekli ön hazırlıklar ve 

koordinasyon ilgili meslek odalarının, teknik ve bilimsel çalışma yapan kuruluşların 

görüşleri alınarak mı yapılmıştır? 

- Bu santral Yumurtalık gibi denizi, dalyanı, tarihi ve doğası iyi korunan ve çevre 

üreticisine büyük çapta gelir getiren ve Çukurova Bölgesinin narenciye deposu 

olan bu yöre neden seçilmiştir? 

Cevaplar 1,2,3: 

Sugözü Enerji Santralinde hem inşaat hem de işletme aşamasında ttım çevresel 

parametrelerin izlendiği "Çevre İzleme ve Yönetim Programı" yürütülerek çevreye zarar 

vermeden yapılması ve işletilmesi sağlanmıştır. Uygulanan "Çevresel izleme ve Yönetim 

Programı" ile bir kömür santrali olarak çevreye duyarlı elektrik üretiminde model 

oluşturmaktadır. Çevre koruma teknolojileri sayesinde Türk Çevre mevzuatına ek olarak 

Dünya Bankası Çevre Standartlarına da uyulmaktadır. Baca gazı kükürt arıtma tesisi, su 

arıtma sistemleri, yüksek verimlilik, temiz yakma sistemleri, toz tutucu elektro-statik filtreler 

çevre koruma teknolojilerinden bazı örneklerdir. 

Bu projede Türk Çevre Mevzuatında yer alan Çevresel Etki Değerlendirme 

Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu çok detaylı 

hazırlanmıştır. Rapor ile ilgili çalışmalar yaklaşık 1,5 yıl sürmüş ve birçok farklı kurum ve 

kuruluşlardan uzmanların, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yöre 
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halkının yer aldığı komitelerce incelenmiş, değerlendirilmiş ve bu süreçler sonunda son 

hali verilerek, 2000 yılında Çevre Bakanlığınca onaylanmıştır. 

Santralde yakıt olarak kullanılan kömür yüksek kalorifik değeri düşük kül ve kükürt 

içeriğine sahip bir kömürdür. İthal edilen kömürün kalitesi kükürt ve kül oranı bilimsel 

verilerle net bir şekilde belirlenmiş ve bu doğrultuda ithal edilmektedir. Kömür ile ilgili tüm 

detaylı analiz sonuçları ve kömürün özellikleri ÇED Raporu kapsamında mevcuttur. Ayrıca 

kömür yürürlükte bulunan ithal kömürlere yönelik tebliğ kapsamında getirilen esas, kriter 

ve standartlar çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığından kontrol belgesi alınarak ithal 

edilmektedir. Kömürün kalorifik değeri oldukça yüksek olup 6000-7000 kcal/kg dır, kükürt 

oranı %1'den daha düşüktür, kül oranı ise %10 civarındadır. Kömürle ilgili bu analizler 

sürekli olarak yapılmakta ve kömürün özelliklen sürekli olarak ilgili mercilerce takip ve 

kontrol edilmektedir. Santralin sahip olduğu çevre teknolojileri sayesinde, çevre ve insan 

sağlığına zararlı bir etkisi olmadan ve tamamen ÇED Raporu taahhütleri ve Çevre 

Mevzuatına uygun olarak işletilmektedir. 

Baca gazları; önce toz emisyonlarını tutmak için elektrostatik filtreden ardından da 

baca gazı arıtma tesislerinden geçirilerek tamamen temizlenmiş olarak bacaya 

verilmektedir. Çıkan emisyonlar Türk Çevre Mevzuatı Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliğinde belirtilen sınırların çok altında olup, Dünya Bankası limit değerlerini 

sağlamaktadır.Ayrıca santralin tüm emisyonları yapılan on-line bağlantı ile sürekli olarak 

Adana Valiliği il Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında 24 saat 

izlenmektedir. Satralin diğer katı atıkları ise Çevre Bakanlığından alınan lisans ve Türk 

Çevre Mevzuatı Katı Atık ve Tehlikeli Atık Yönetmelikleri doğrultusunda yapımı 

gerçekleştirilen düzenli depolama alanında depolanmaktadır. 

Tüm bu çevre koruma teçhizatı, yine yukarda bahsedildiği üzere Çevresel Etki 

Değerlendirme Raporu kapsamında birçok farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanların, 

meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin yer aldığı komitelerce incelenmiş ve 

yapımı santralle birlikte başlamış, santralle birlikte devreye alınmış ve işletilmektedir Bu 

durum bütün resmi denetim ve inceleme raporlarıyla üniversite ve bilimsel kuruluşların 

araştırma ve incelemeleriyle, TÜBİTAK gibi bağımsız kuruluşların raporlarıyla 

belgelenmiştir. 

Soru 4: 
Bu santralin Kolombiya'da yaptığı bir termik santral için alacağı para karşılığı verilen 

son derece kalitesiz ithal kömürü kullanacak olan STEAG AG tarafından işletilmesinin 

gerekçesi nedir? 
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Cevap 4: 

Yap İşlet Modeli ile gerçekleştirilen santralin yapımı ve işletilmesi 1996 yılında 

açılan uluslararası ihale sonucunda STEAG'ın da dahil olduğu konsorsiyum tarafından 

üstlenilmiş ve Türk Kanunlarına göre kurulan İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kömürün kalitesinin devamlılığı ile ilgili olarak yukarıda gerekli açıklamalar yapılmış 

olup, Santralde kullanılan kömürün temini santralin 16 yıllık işletme süresi boyunca yapılan 

anlaşmalar ile aralarında Avustralya, Çin, ABD, Kolombiya ve Güney Afrika'nın da 

bulunduğu ülkelerden sağlanacaktır. Bu kapsamda, STEAG AG'nin Kolombiya'da işlettiği 

santral ve Kolombiya kömürü ile bu proje arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır 

Soru 5: 

Kendi Emisyon hacmini azaltmaya çalışan Almanya'nın Türkiye'ye kirli kömür 

tekniği satmasına neden izin verilmiştir? 

Cevap 5: 

1996 yılında ihalesi yapılan, 1999'da anlaşması imzalanan, 2000'de inşaatına 

başlanan ve 2003 sonu itibariyle ticari işletmeye başlanan Sugözü Santralinin 

Almanya'daki emisyon hacminin azaltılması ile bir ilgisi yoktur. 

Santralde kullanılan teknoloji Almanya da son yıllarda yapılan termik santrallerde 

kullanılan teknoloji olup, çevresel etki kriterleri Almanya'da sağlanan standartlardadır. 

Ayrıca Almanya ve diğer birçok gelişmiş ülkede de enerji açığını kapatmak üzere 

termik santraller inşa edilmeye devam edilmektedir. Almanya'da 1997-2002 yıllarında 

toplam 5310 MW kurulu gücünde 4 adet yeni kömür santralinin devreye alındığı 

bilinmektedir. 

Soru 6: 

Ülkemizde 200 milyar dolarlık linyit rezervimizin varlığı bir gerçek iken ulusal enerji 

kaynaklarımızdan olan ve ülkemizde yeterince bulunan kömür ve linyitlerimize dayalı 

termik santraller neden planlanıp kurulmamaktadır? 
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Cevap 6: 

Enerji de kaynak çeşitliliği ve bu çeşitliliğin dengesi çok önemlidir. Güvenli, sürekli, 

kaliteli kaynağı çeşitlendiren ve ucuz enerjiyi kullanıcıya ulaştırmak en önemli hedeftir. 

Günümüzde tüm dünya ülkelerinde kömüre dayalı termik santral yatırımları son hızla 

devam etmektedir. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı'nın yayınladığı "Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planfnda kaynak çeşitliliğinin sağlanması için Türkiye'de ithal kömüre dayalı 

termik santrallerin kurulmasının gerektiği belirtilmektedir. 

Bugünkü teknolojik koşullar göz önünde bulundurularak ekonomik olduğu tespit 

edilen 125 milyar kWh/yıl hidrolik, 116 milyar kVVh/yıl linyit ve 10 milyar kVVh/yıl taş kömürü 

kaynak potansiyelimizin tamamının mümkün olabilecek en kısa sürede ve bir program 

dahilinde kullanılması hedeflenmiştir. Öte yandan; kömür ve hidrolik santraller kaynak 

potansiyeline göre kurulmakta olup, kömür santrallerinin olumsuz çevresel etkilerinin 

asgari düzeylere çekilmesini sağlamak üzere mevcut santrallerde ek yatırımlar yapılmakta, 

yeni yatırımlar ise çevresel etkileri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu 

alanda yeni yatırımların yapılması da ülkemizin öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda 

EÜAŞ tarafından 1440 MVVIık Elbistan B Santralinin yapımı devam etmektedir 2x160 

MVVIık Çan Termik Santralı ise 11 Kasım 2003 tarihinde enterkonnekte sisteme 

senkronize olarak deneme işletmesine alınmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak hedefimiz sınırlı olan doğal 

kaynaklarımızı daha akılcı kullanarak, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerini 

asgariye indirerek, yeni kaynaklara ilaveten yeni teknolojilerle enerji hizmetlerini 

çeşitlendirerek, alternatif enerji kaynaklarını en faydalı şekilde hizmete sunarak ülke 

kalkınması ve refah artışını sağlayacak, daha temiz, daha güvenli, daha verimli daha 

ekonomik ve ticari açıdan ulaşılabilir ve sürdürülebilir enerji arzını sağlamaktır. Ancak, tüm 

yerli kaynaklarımızı değerlendirsek dahi 201 Olarda tüketilecek enerjimizin tümünü 

karşılamamız mümkün değildir. Bu durumda belli bir ülkeye veya kaynağa bağımlı 

olmadan, kaynak ve yakıt çeşitliliği sağlayarak arz güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek 

şekilde ithal kaynakların da kullanılması gerekmektedir. 

Soru 7: 
Sugözü Termik Santralinin üreteceği elektrik enerjisine karşılık yılda ne kadar dolar 

ödemek zorunda kalınacaktır. 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B : 76 21 . 4 . 2004 O : 3 

CeVap 7: 

Santralden üretilecek elektrik için yapılan ödemeler ve Sözleşme koşulları dahilinde 

yapılacak ödeme tahminleri dikkate alındığında, ortalama 4,53 cent/kVvh bedelle. 

Sözleşme süresince alım garantili olarak üretilecek ortalama 7.76 Milyar kWh/yıl enerjinin 

karşılığı olarak ortalama 351,4 Milyon ABD Doları/yıl ödeme yapılacağı öngörülmektedir. 

Soru 8: 

Hidrolik Santrallerimizin tam kapasite ile çalışması mümkün iken çok daha ucuza 

enerji üreten yerli termik ve hidroelektrik santrallerimizin kapasiteleri niçin 

düşürülmektedir? 

Cevap 8: 

Ülkemiz elektrik üretim kompozisyonunda ithalat bağımlılığının azaltılması ve 

maliyetlerin düşürülmesi hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda önemli aşamalar 

kaydedilmiştir. Bu çerçevede, elektrik üretim maliyetleri bakımından oldukça cazip 

konumda olan kamunun elindeki hidrolik ve linyit santrallerinden azami ölçüde 

faydalanılabiimesi yönünde Bakanlığımca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Bu konuda 

mevcut koşullar ve kısıtlar çerçevesinde yapılan düzenlemelerde, pahalı kaynaklardan 

elde edilen üretimin düşürülmesi ve hidrolik ve kömür kaynaklarına yönelinmesi yoluyla 

maliyetler aşağı çekilmiştir. Bu sebeple hidroelektrik santrallerimizin kapasiteleri 

düşürülmemiş arttırılmıştır. 

Bakanlığımca yapılan 2004 yılı üretim programında daha önce planlananın 

ötesinde, yerli linyit kullanan santrallerin üretiminin 0.5 milyar kWh ve hidrolik santrallerin 

üretiminin ise yaklaşık 4.5 milyar kWh arttırılması hedeflenmiş bulunmaktadır. Buna bağlı 

olarak da petrol ve doğal gaza bağlı elektrik üretim oranları düşürülmüştür. Elektrik 

üretiminde 2004 yılı programında 2003 yılına göre kömür ve hidrolik kaynakların payı 

artmış, buna karşılık olarak nispeten daha yüksek maliyete sahip sıvı yakıtlı ve doğal gaz 

yakıtlı santrallerin üretimdeki payları azaltılmıştır. 
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4. - Ardahan Milleh'ekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sel felaketinin yol açtığı hasarın 
giderilmesi için alınması gereken tedbirlere, 

1998'de Ardahan'ın Çıldır İlçesinde meydana gelen sel felaketinden zarar görenlerin öden
meyen hasar paralarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/2175, 2176) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim.11.03.2004 

^u*Utr(-
Ensar ÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 

Ardahan ilimizde 03.03.2004/06.03.2004 tarihleri arasında yağan yağmur ve lodosla 
beraber karların hızlı erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi ile merkez Atatürk 
Mahallesinde 15 ev ve ahır, Küçük Sanayi Sitesinde 50 işyeri, Halilefendi Mahallesinde 
25 ev ve ahır, Yeni Mahallede 10 ev ve ahır sular altında kalmış, evlerdeki insanlar tahliye 
edilmiştir. Kanalizasyon şehir şebekesinin 2/3'ü çalışamaz durumdadır.. Şehir içme suyu 
ishale hattı ve şebekede meydana gelen tahribat sebebiyle şehrin bazı noktalarına su 
verilememektedir. Çetin kış şartlan ile baş etmeye çalışan Ardahan halkı bir de bu afet 
sebebiyle çok zor durumda kalmıştır. Ardahan'ın bu sıkıntılarının bir an önce giderilmesi 
için hasar tespitinin yapılarak afet kapsamına alınması gerekmektedir.. 

03.03.2004/06.03.2004 tarihleri arasında Ardahan'ın ilçe ve köylerinde yağan şiddetli 
yağmur ve lodos büyük hasara yol açmıştır. Hasar tespitinin yapılarak, acilen sel sulan ile 
bozulan yolların onarılmasını ve Ardahan ilini afet kapsamına almayı düşünüyor 
musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 18.03.2004 

Ensar OGUT 
Ardahan Milletvekili 

1998'de Ardahan ili Çıldır İlçesinin köylerinde sel felaketi olmuştur. Zarar gören 
vatandaşlar tespit edilmiş ve zarar miktarları karşılığında Halk Bankasına senet vermişlerdir. 
Ancak 1998'den bu güne kadar çok zarar görenlerin dışında az ve orta hasarlara para 
ödenmemiştir. Hasar tespitine karşılık alacağı miktar karşılığında vermiş olduğu borçlanma 
senetlerinin halen Halk Bankasında durmasına rağmen vatandaşlara alacakları ödenmemiştir. 

Sosyal Devlet anlayışı vatandaşlara yardım etmektir. Devletin vatandaşı mağdur 
etmesi kabul edilemez. Halen hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın çektiği 
sıkıntılara bir de çok zor geçen kış koşullarının eklenmesi vatandaşlarımızın ne kadar mağdur 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için 1998 yılından bu yana 
ödenmeyen hasar paralarını bir an evvel ödemeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
B A Y I N D I R L I K VE İSKAN B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, P lanlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI :B .09 .0 .APK.0 .21 .00 .00 .17 / 5 " ? / 
K O N U : Ardahan Milletvekil i g -J 

Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 
Yazılı Soru Önergeleri 

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

İLGİ : 29.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-4949 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar Ö Ğ Ü T ' ü n 03.03.2004 -
06.03.2004 tarihleri arasında Ardahan 'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı 
hasarın giderilmesi için alınması gereken tedbirler ile 1998 yıl ında Ardahan ' ın Çıldır 
ilçesinde gerçekleşen sel afetinde zarar görenlerin ödenmeyen hasar paraları hakkında, 
Bakanlığıma yöneltt iği , T .B .M.M. J / 2 1 7 5 ve _ 7/2176 Esas Sayılı Yazılı Soru 
Önergeleri incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
T.B.M.M. 7/2175 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORU VE CEVABI 

S O R U : 

03.03.2004-06.03.2004 tarihleri arasında Ardahan'ın ilçe ve köylerinde yağan şiddetli 
yağmur ve lodos büyük hasara yol açmıştır. Hasar tespitinin yapılarak, acilen sel sulan ile 
bozulan yollann onanlmasmı ve Ardahan ilini afet kapsamına almayı düşünüyor musunuz? 

C E V A P : 

03.03.2004-06.03.2004 tarihleri arasında, Ardahan ilinde meydana gelen sel afetiyle 
ilgili olarak, Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğünce; sel afetine maruz kalan 
bölgelerde kesin hasar tespiti çalışmalarının yapılarak, sonucunun Bakanlığımıza bildirilmesi 
yönünde Ardahan Valiliğine (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 23.03.2004 tarih ve 4056 
sayılı yazı ile talimat verilmiştir. Gelecek rapor doğrultusunda da gereken işlem yapılacaktır. 

Ardahan ilinin Hanak-Posof yolu üzerindeki Altaş (UR) köprüsü 06.03.2004 
tarihindeki aşın yağışlar ve ani kar erimesi sonucu meydana gelen feyezanlar nedeniyle 
kullanılmayacak derecede ağır hasar görmüştür. Bunun üzerine, can ve mal emniyeti 
açısından yol trafiğe kapatılarak, yerine panel köprü inşa edilmiş ve 23.03.2004 tarihinde de 
tek şerit olarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu köprü, bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete 
açılacaktır 

A C E L E 
SÜRELİ 

.../..../2004 
NİSAN 2004 
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A R D A H A N MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR Ö C Ü T ' Ü N 
T.B.M.M. 7/2176 SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 
SORU VE CEVABI 

SORU : 

1998*de Ardahan ili Çıldır ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören 
vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için ödenmeyen hasar paralarını biran evvel 
ödemeyi düşünüyor musunuz? 

C E V A P : 

1998 yılında Ardahan ili Çıldır ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili kesin ve 
itirazlı hasar tespit çalışmaları Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 
yapılarak, orta hasardan 61 aile, az hasarlıdan 474 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Konutları 
ağır derecede hasar gören afetzedelerin bütçe imkanları dahilinde konutları yapılmakta olup, 
konutları orta ve az derecede hasar gören afetzede ailelere Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen nakdi yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılmaktadır. Orta 
ve az hasar onarım yardımları ise bütçe imkanları nispetinde ödenebilecektir. 

5. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, BDDK'ya ait bazı araçların tahsisiyle ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener 'in cevabı 
(7/2180) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumundan sorumlu Bakan sayın Abdüllatif Şener tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Kemal K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

1. 06 M I Z 99 - 06 G P C 1 5 - 0 6 GDN 15 plakalı araçlar 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna mı aittir? 

2. Bu araçlardan 06 MIZ 99 plakalı olanı BDDK Başkanının eşine 
tahsis edilmiş midir? 

3. 06 GPC 15 plakalı araç BDDK Başkan danışmanı Yavuz 
Ayan'a, 06 GDP 15 plakalı aracın da danışman Cem 
Demirağ'a tahsis edildiği doğru mudur? 

4. Cem Demirağ'a tahsis edilen araç (06.GND 15), hangi tarihte 
kaza yapmış ve bu kaza sonucu ne kadarlık bir hasar 
oluşmuştur? 

5. Yapılan tahsisler "Taşıt Kanunu"na aykırı değil midir? 

6. Bu tahsisi yapanlar hakkında Bakanlığınızca ya da B D D K 
Başkanlığınca hangi işlemler yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-5069 / 9 / lf /2004 
KONU : 7/2180-+967 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :29.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02^4-949 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 7/2180-
4967 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 14.04.2004 tarih ve BDDK.2004.01 .KİK.1-5067 sayılı 
yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T Doç.Dr.AbdUllatlf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

S Ö R f ! f 
BANKACTT.TK EJOZEMLJEIVIE V E D E N E T L E M E K U R U M U 

(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI : B D D K . 2 O O 4 . 0 1 . K O C l - ^ * * ' U N İ S A N 2 0 0 4 
K O N U : Soru önergeleri 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E BAŞBAJCAJNT Y A R D I l v I C I L I C m A 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllarif ŞENER) 

İLGİ: 30.03.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)4854 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

ilgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili 
Kemal KlLIÇDAROĞLU'nun 7/2180 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1) 06 MIZ 99, 06 GPC 15 ve 06 GDN 15 plakalı araçlar Kurumumuza ait 
bulunmaktadır. 

2) 06 IvELZ 99 plakalı Kurum aracı da dahil olmak üzere Kurum Başkanının eşine 
tahsis edilmiş Kurum aracı bulunmamaktadır. 

3 ) Kurum Başdanışmanları Dr.Yavuz A Y A N ve Cem DEMÎRAG'a tahsis edilmiş 
Kurum aracı bulunmamakta olup, aynca 06 GDP 1 5 plakalı araç Kurum araçları arasında yer 
almamaktadır. 

4) 06 G N D 15 plakalı araç Kurum aracı değildir. Diğer taraftan, 28.02.2004- tarihinde 
Hazine Ivlüsteşarlıgında yapılan toplantıya Kurumumuzu temsilen katılmak üzere Başkanlık 
Makamınca görevlendirilen Kurum Başdanışmanı Cem DEMIRAĞ'a, anılan toplantı 
nedeniyle 06 GPC 15 plakalı Kurum aracı verilmiştir. Söz konusu araç aynı tarihte kaza 
yapmış ve bu kaza sonucunda Kurum tarafından ödenen herhangi bir hasar tutan 
bulunmamaktadır. 

S) Bahse konu kişilere tahsisli Kurum aracı bulunmamaktadı 

Bilgilerini arz ederim. 

îvlttc BİLGİN 
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6. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun TEDAŞ Müessese Müdürlüğünce açılan 
ihalelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi Güler'in cevabı (7/2185) 

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

Aşağıda yer alan sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

1. Samsun T E D A Ş Müessese Müdürlüğü'nce açılan ihalelerde yolsuzluk yapıldığına 
ilişkin, 30.9.1996 tarihli Hürriyet ve Milliyet gazeteleri ile 7.11.2002 tarihli Vakit 
Gazetesine yansıyan haberler üzerine Bakanlığınız tarafından her hangi bir soruşturma 
açıldı mı? Eğer açıldı ise, bu soruşturmanın sonuçlan ne olmuştur? 

2. Samsun'da yayınlanan Halk Gazetesi 'nin köşe yazan Necdet Uzun 'un , yolsuzluk 
iddialarına ilişkin dosyaların T E D A Ş Genel Müdürlüğüne iletildiğine ilişkin yazısında 
belirttiği bilgiler doğrultusunda, bu iddialan araştırmak ve adı yolsuzluğa kanşanlan 
cezalandırmak üzere her hangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? 

3. Belirtilen yolsuzluk iddialarında adı geçen kamu görevlilerinin mal varl ıklannda 
sebepsiz artışlar olduğu ve bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmadığına ilişkin 
bölge kamuoyunda ciddi yargılar oluşmuştur. Bu yargılan ışığında, yolsuzluk 
iddialanna adı kansan kamu görevlileri yargıda aklanmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- C ~J - } _ 

Konu : Yazılı Soru önerges i * u V * l - J 

5 5 7 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 29.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 0.GNS.0.10.00.02-
4949 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Prof. Dr. Haluk KOÇ'un tarafıma tevcih ettiği 7/2185 
esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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S A M S U N M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N P R O F . D R . H A L U K K O Ç ' U N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

( 7 / 2 1 8 5 ) 

S o r u l a r 1 . 2 . 3 : 
- S a m s u n T E D A Ş M ü e s s e s e M ü d ü r l ü ğ ü ' n c e a ç ı l a n i h a l e l e r d e y o l s u z l u k 

y a p ı l d ı ğ ı n a i l i ş k i n , 3 0 . 9 . 1 9 9 6 t a r i h l i H ü r r i y e t v e M i l l i y e t g a z e t e l e r i i l e 
7 . 1 1 . 2 0 0 2 t a r i h l i V a k i t G a z e t e s i n e y a n s ı y a n h a b e r l e r ü z e r i n e B a k a n l ı ğ ı n ı z 
t a r a f ı n d a n h e r h a n g i b i r s o r u ş t u r m a a ç ı l d ı m ı ? E ğ e r a ç ı l d ı i s e , b u 
s o r u ş t u r m a n ı n s o n u ç l a r ı n e o l m u ş t u r . ? 

• S a m s u n ' d a y a y ı n l a n a n H a l k G a z e t e s i ' n i n k ö ş e y a z a r ı N e c d e t U z u n ' u n , 
y o l s u z l u k i d d i a l a r ı n a i l i ş k i n d o s y a l a r ı n T E D A Ş G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e i l e t i l d i ğ i n e 
i l i ş k i n y a z ı s ı n d a b e l i r t t i ğ i b i l g i l e r d o ğ r u l t u s u n d a , b u i d d i a l a r ı a r a ş t ı r m a k v e a d ı 
y o l s u z l u ğ a k a r ı ş a n l a r ı c e z a l a n d ı r m a k ü z e r e h e r h a n g i b i r y a s a l i ş l e m 
b a ş l a t ı l m ı ş m ı d ı r ? 

- B e l i r t i l e n y o l s u z l u k i d d i a l a r ı n d a a d ı g e ç e n k a m u g ö r e v l i l e r i n i n m a l 
v a r l ı k l a r ı n d a s e b e p s i z a r t ı ş l a r o l d u ğ u v e b u k i ş i l e r h a k k ı n d a h e r h a n g i b i r i ş l e m 
y a p ı l m a d ı ğ ı n a i l i ş k i n b ö l g e k a m u o y u n d a c i d d i y a r g ı l a r o l u ş m u ş t u r . B u y a r g ı l a r ı 
ı ş ı ğ ı n d a , y o l s u z l u k i d d i a l a r ı n a a d ı k a r ı ş a n k a m u g ö r e v l i l e r i y a r g ı d a a k l a n m ı ş 
m ı d ı r ? 

Cevaplar 1,2,3 
T ü r k i y e E l e k t r i k D a ğ ı t ı m . A Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü T e f t i ş K u r u l u 

B a ş k a n l ı ğ ı n c a k o n u y a i l i ş k i n 1 6 . 0 5 . 2 0 0 3 t a r i h v e 8 - 6 s a y ı l ı i n c e l e m e r a p o r u 
d ü z e n l e n m i ş t i r . B u r a p o r v e S a m s u n T E D A Ş M ü e s s e s e M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e n 
a l ı n a n b i l g i l e r e g ö r e ; 

- 3 0 . 0 9 . 1 9 9 6 t a r i h l i H ü r r i y e t v e M i l l i y e t G a z e t e s i ' n d e i h a l e l e r d e y o l s u z l u k 
y a p ı l d ı ğ ı n a d a i r h a b e r i n , s ö z k o n u s u i h a l e l e r i n o g ü n ü n i h a l e r a y i ç l e r i n e g ö r e 
h a d d - i l a y ı k g ö r ü l m e d i ğ i n d e n i p t a l e d i l d i ğ i ; 

0 7 . 1 1 . 2 0 0 2 t a r i h l i V a k i t G a z e t e s i ' n d e y a y ı n l a n a n h a b e r ü z e r i n e 
T ü r k i y e E l e k t r i k D a ğ ı t ı m A . Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü T e f t i ş K u r u l u ' n c a s o r u ş t u r m a 
y a p ı l d ı ğ ı v e s o r u ş t u r m a n ı n s o n u ç l a n d ı ğ ı ; 

- T ü r k i y e E l e k t r i k D a ğ ı t ı m A . Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n c e , S a m s u n ' d a 
y a y ı n l a n a n H a l k G a z e t e s i ' n i n k ö ş e y a z a r ı N e c d e t U z u n ' u n y o l s u z l u k i d d i a l a r ı 
d a h a ö n c e s o r u ş t u r u l u p r a p o r a b a ğ l a n a n i d d i a l a r o l d u ğ u n d a n y e n i d e n 
s o r u ş t u r m a a ç ı l m a s ı n a g e r e k g ö r ü l m e d i ğ i ; 

Y o l s u z l u k i d d i a l a r ı n d a a d ı g e ç e n k a m u g ö r e v l i l e r i n i n m a l v a r l ı k l a r ı 
a r a ş t ı r ı l a r a k , m a l v a r l ı k l a n n d a k i a r t ı ş ı n g e l i r l e r i i l e o r a n t ı l ı o l d u ğ u n u n t e s p i t 
e d i l d i ğ i ; 

A d ı g e ç e n g ö r e v l i l e r i n V a k i t G a z e t e s i ' n d e k i b u h a b e r ü z e r i n e G a z e t e 
a l e y h i n e t a z m i n a t d a v a s ı a ç t ı ğ ı ; 

İ d d i a l a r a r a s ı n d a k i b i r i h a l e n i n 2 0 0 1 / 2 8 6 1 s a y ı l ı B a k a n l a r K u r u l u 
K a r a r ı ' n a g ö r e t a s f i y e e d i l d i ğ i , s ö z l e ş m e n i n u y g u l a n m a s ı n d a i h m a l i b u l u n a n 
b i r k i ş i n i n " A y l ı k t a n k e s m e " c e z a s ı i l e c e z a l a n d ı r ı l d ı ğ ı ; 

a n l a ş ı l m ı ş t ı r . 
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7. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş 'm, kanser tedavisi gören hastalara ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakam Recep Akdağ'in cevabı (7/2203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından ı p r d ı 

olano.it- cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 05.03.2004 

~*_.n 
Kemalettin GÖKTAŞ 
Trabzon Milletvekili 

1- 2000-2004 yılları arasında, Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde kanser 

tedavisi gören veya teşhisi konan kaç adet Trabzon ve Rize doğumfu hasta 

vardır? 

T . C 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

K A N S E R L E S A V A Ş D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

~ 2 0 NİSAN 2004 
SAYI :B100KSD0000007/ 5 " 5 V " 
K O N U : Yazı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANL IĞ INA 

İLGİ : 31.03.2004 tar ih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4949 sayılı yazı ları . 

Trabzon Mil letvekil i Sayın Kemalett in GÖKTAŞ taraf ından Ankara ve 
İstanbul'daki hastanelerde kanser tedavisi gören veya teşhisi konan Trabzon ve Rize 
doğumlu hastaların sayı larına il işkin veri len yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. Bu belgeler Trabzon ve Rize'de kanser artışı için bir bulgu teşkil 
etmemektedir. 

Arz eder im. 

Prof . Dr. Recep A K D A Ğ 
Sağl ık Bakan ı 
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YIL 

2000 

2001 

2002 

2003 

İL 

Trabzon 

Rize 

Trabzon 

Rize 

Trabzon 

Rize 

Trabzon 

Rize 

MÜRACAAT EDİLEN İL 

ANKARA 

48 

37 

130 

51 

150 

44 

189 

89 

İSTANBUL 

52 

61 

58 

47 

63 

38 

* 

* 

Trabzon ve 
Rize İllerinden 
Bildirilen vaka 
sayısı 

317 

227 

674 

224 

657 

205 

• 
144 

• 
15 

(*) 2003 yılına ait İstanbul verilerinin bilgisayar ortamına girilme işlemi devam etmektedir. 

(•) 2003 yılına ait kanser verilerinin işlenmesi devam etmektedir. Bu nedenle tabloda 2003 
yılına ait veriler kesin sonuçlar değildir. 

Türkiye genelinde beklenen kanser insidansı yüzbinde 150 civandır. Bakanlığımız tarafından 
toplanan kanser verilerinin insidansı yüzbinde 60 civandır ve yeterli düzeyde değildir. 2000 yılında 
verilerin toplanmasında yeni uygulamalar başlatılmıştır. Bu nedenle 2000 yılından sonra toplanan 
kanser verilerinde artış olmuştur. Ancak veriler hala beklenen insidans değerjşflriITipB^plduğu için 
bu arnşı kanser vakalannda artış olarak yorumlamak doğru olmayacaktır. 
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2000 YILI 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'iu Hastalar: 

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
• Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
• Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
• Başkent Hastanesi 
• Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 
• Gülhane askeri Tıp Akademisi 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Rize'li Hastalar: 

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
• Ankara Numuna Hastanesi 
• Ankara Başkent Hastanesi 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma hastanesi 
• Gülhane Askari Tıp Akademisi 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'iu Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 
• Özel Hastaneler 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
• Diğer hastaneler 
• Sağlık Ocağı 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Rize'li Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 
• Özel hastaneler 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
• Diğer Hastaneler 
• Sağlık Ocağı 

13 hasta 
2 hasta 
2 hasta 
2 hasta 
1 hasta 
1 hasta 

6 hasta 
3 hasta 
3 hasta 
2 hasta 
1 hasta 

10 hasta 
5 hasta 
8 hasta 

12 hasta 
9 hasta 

14 hasta 
3 hasta 

10 hasta 
15 hasta 
3 hasta 
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2001 YILI 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'lu Hastalar: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 hasta 
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7 hasta 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 hasta 
Yüksek İhtisas Hastanesi 3 hasta 
Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 3 hasta 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 hasta 
Sağlık Ocağı 4 hasta 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Rize'li Hastalar: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ankara Başkent Hastanesi 
Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'lu Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 6 hasta 
• Özel Hastaneler 7 hasta 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 2 hâsta 
• Diğer hastaneler 13 hasta 
• Sağlık Ocağı 2 hasta 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Rlze'll Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 4 hasta 
• Özel hastaneler 3 hasta 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 1 hasta 
• Diğer Hastaneler 4 hasta 
• Sağlık Ocağı 1 hasta 

1 hasta 
1 hasta 
5 hasta 
4 hasta 
1 hasta 
2 hasta 
2 hasta 
1 hasta 
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2002 YILI 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'lu Hastalar: 

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 hasta 
• Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 hasta 
• Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 5 hasta 
• Ankara Başkent Hastanesi 3 hasta 
• Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3 hasta 
• Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2 hasta 
• Yüksek İhtisas Hastanesi 3 hasta 

Ankara'daki Hastanelere Müracaat Eden Rize'li Hastalar: 

• Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 
• Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
• Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
• Ankara Başkent Hastanesi 
• Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
• Özel Hastaneler 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Trabzon'lu Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 
• Özel Hastaneler 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
• Diğer hastaneler 
• Sağlık Ocağı 

İstanbul'daki Hastanelere Müracaat Eden Rize'li Hastalar: 

• Üniversite Hastaneleri 
• Özel hastaneler 
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
• Diğer Hastaneler 

4 hasta 
1 hasta 
3 hasta 
7 hasta 
2 hasta 
3 hasta 
2 hasta 

6 hasta 
11 hasta 
21 hasta 
20 hasta 
2 hasta 

10 hasta 
5 hasta 

11 hasta 
9 hasta 

NOT: İstanbul ilinden Bakanlığımıza yapılan bildirimlerde hastane kodlarının eksik 
olması nedeniyle hastanelerin özel isimleri bildirilememiştir. 
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8. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur 'un, kredi kartı faizlerinin indirilmesine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/2205) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, J^eotei- 3&k-e\fl*S<Mi/) AG e&taojcsvı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Ülkemizde aylık enflasyon %2'lerin altına inmiş olup 2003 için yıllık enflasyonun % 
20'nin altında kalmıştır. Bu yıl içinse hedef %12 olarak belirlenmiş bulunuyor. Buna 
karşın banka kredi kartı faizleri hala çok yüksektir. Bu koşullarda pek çok kişi kredi kartı 
borçlarını ödeyememektedir. Kredi kartı faizlerinin piyasa değerlerine uygun bir noktaya 
çekilmesi için herhangi bir önlem veya düzenleme düşünülmekte midir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Hazine Müsteşarlığı 

SAYI :B.02.1.HM.0.BAK.04.03.5400/G ? 0 ( f t ( H * 2 2 3 1 0 
KONU: Kredi Kartları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 29.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2205-4957/17084 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye 
Erbatur'un bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına ilişkin 7/2205 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı'nca 
hazırlanan cevap metni ekte sunulmaktadır. 

Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Ali BABACAN 
Devlet Bakanı 

< 5 > < ^ - ^ 

a 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
BANKALARIN KREDİ KARTLARINA UYGULADIĞI FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN 

7/2205 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Soru- Ülkemizde aylık enflasyon %2'lerin altına inmiş olup 2003 için yıllık enflasyon 
%20'nin altında kalmıştır. Bu yıl içinse hedef %12 olarak belirlenmiş bulunuyor. Buna 
karşın banka kredi kartı faizleri hala çok yüksektir. Bu koşullarda pek çok kişi kredi kartı 
borçlarını ödeyememektedir. Kredi kartı faizlerinin piyasa değerlerine uygun bir noktaya 
çekilmesi için herhangi bir önlem veya düzenleme düşünülmekte midir? 

Cevap- Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki 4059 Sayılı Kanun'la Hazine Müsteşarlığına verilmiş bulunan 
Bankacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin görev ve yetkiler 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu'nun 3'üncü maddesi ile oluşturulan ve 31.08.2000 tarihinde faaliyete 
geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na devredilmiştir. 

Diğer taraftan, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 20 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası "Bakanlar Kurulu; Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde 
uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile 
azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest 
bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, (a) bendinde belirtilen yetkilerini Merkez Bankasına 
devredebilir." hükmünü amirdir. 

Bakanlar Kurulunun, 2002/3707 sayılı Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak 
Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar'ının ikinci maddesi ise 
"Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları azami faiz oranları, bu oranların 
kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir." hükmündedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasfnın 2002/1 sıra no'lu Mevduat ve Kredi 
İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 
Tebliğinin 3 üncü maddesi uyarınca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere 
uygulanacak azami faiz oranları ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak 
masrafların nitelikleri ve azami sınırları bankalarca serbestçe belirlenebilmektedir. 

Diğer yandan, kredi kartları, esas itibarıyla kredilendirme aracı olmaktan ziyade 
ödeme aracı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, kredi kartıyla yapılan harcamalardan 
doğan borcun tamamının son ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Son ödeme tarihinde 
borcun kısmen ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumunda, kart hamili ödemediği tutar 
kadar kredi kullanmış olmakta ve kredi kartı bir kredilendirme aracı niteliği kazanmaktadır. 
Bu itibarla, kredi kartlarında uygulanan faiz oranları diğer ülkelerde de olduğu gibi genel 
faiz oranlarından ve özellikle diğer tüketici kredilerine uygulanan faiz oranlarından daha 
yüksek belirlenmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, kredi kartlarının kredi ihtiyacını 
karşılama amacıyla kullanılmasını engelleyerek, kişileri, kredi ihtiyaçlarını diğer tüketici 
kredileri yoluyla karşılamaya teşvik etmektir, 

Bu çerçevede, kredi kartlarına uygulanan faiz oranları taraflarca arz-talep ilişkileri 
dahilinde serbestçe belirlenmekte olup Hazine Müsteşarlığınca söz konusu faiz 
oranlarının belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 
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9. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 'nün, Îzmir-Pınarbaşı Yarış Pistine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve iskân Bakanı Zeki Ergezen 'in cevabı (7/2225) 

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

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık V e İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

/t t 9LU* 

H A K K I U L K U 
CHP İzmir Milletvekili 

1- Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmış olan v e her yıl izmir'e büyük 
bir gelir getiren İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti neden satılığa çıkarılmaktadır? 

2 - Pınarbaşı Yarış Pisti'nin önümüzdeki yıllarda da spor organizasyonlarına ev sahipliği 
yapabilmesi için pistin Gençlik v e Spor Genel Müdürlüğüne devri neden 
yapı lmamaktadır? 

3 - 2005 yılında Üniversite Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan İzmir'e, bu yarış 
pistini çok mu gördünüz? 

4 - Son yıllarda sportif faaliyetler açısından zaten geri bırakılan v e futbolda 1 .ligde takımı 
olmayan, ülkenin üçüncü büyük kenti İzmir'in sportif faaliyetler açısından 
çeşitlendirilmesi Ve geliştirilmesi yerine Pınarbaşı Y a n ş Pisti'nin yok edilmek 
istenmesindeki amaç nedir? İzmir gözden mi çıkarıldı? 

T.C. 
B A Y I N D I R L I K V E İSKAN B A K A N L I Ğ I 

Araşt ırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

oy SÜRELİ 
S A Y I : B.09.0.APK..0.21.00.00.17/ 5"#y .. .7.. .72004 
K O N U :İzmir Milletvekili O l K ; , O A M n„n. 

Hakkı ÜLKÜ'nün 2 1 NlSA^ 2004 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 29.03.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 .GNS.0.10. 
00.02-5038/17379 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nUn îzmir Pınarbaşı 
yarış pistine ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/2225 Esas Sayılı Yazılı 
Soru Önergesi incelenmiş olup, bu husustaki cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ 
HAKKI ÜLKÜ'NÜN T.B.M.M. 

7/2225 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmış olan ve her yü İzmir'e 
büyük bir gelir getiren İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti neden satılığa çıkarılmaktadır? 

2- Pınarbaşı Yarış Pisti'nin önümüzdeki yıllarda da spor organizasyonlarına ev 
sahipliği yapabilmesi için pistin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devri neden 
yapılmamaktadır? 

3- 2005 yılında Üniversite Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan izmir'e, bu yarış 
pistini çok mu gördünüz? 

4- Son yıllarda sportif faaliyetler açısmdan zaten geri bırakılan ve futbolda 1.ligde 
takımı olmayan, ülkenin üçüncü büyük kenti İzmir'in sportif faaliyetler açısmdan 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yerine Pınarbaşı Yarış Pisti'nin yok edilmek istenmesindeki 
amaç nedir? İzmir gözden mi çıkarıldı? 

CEVAP 

22.11.2003 tarih ve 25297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayollan Genel 
Müdürlüğünce yapılacak bölünmüş yol inşasında uygulanacak Usul ve Esaslar hakkındaki 
19.11.2003 tarih ve 5003 sayılı Kanuna göre, "Bazı Taşınmaz Malların Satışından Elde 
Edilecek Gelirlerin Yol Yapım işlerinde Kullanılabilmesi" amacıyla Karayollan mülkiyetinde 
ve atıl durumda bulunan tüm araziler satışa çıkartılmıştır, 

İzmir ili Bornova ilçesi Pınarbaşı Beldesi Yukanbağlar mevkii sınırlan içerisindeki 
244.330 m2'lik alana sahip olan ve yanş pisti olarak kullanılan taşınmaz da bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla, sözü edilen sahayla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı; 04.03.1996 tarih ve 
3453 sayılı talimat yazılan ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 
arazinin satışa çıkartılmasını ve sonucundan da Bakanlıklanna bilgi verilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine, Bakanlığımızın Karayollan Genel Müdürlüğünce; bedelsiz olarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün (Türkiye Otomobil Sporlan Federasyonu) kullanımına 
verilen bu sahanın boşaltılarak teslim edilmesi talep edilmiştir. 

Ancak, araziyi yanş pisti olarak kullanan Federasyonun ısrarlı girişimleri sonucunda; 
sorunun çözümü için Bağlı Kuruluşumuz Karayollan Genel Müdürlüğü ile İzmir Valiliği 
arasında yapılan görüşmeler devam etmekte olup, İl pzçtİdaresi tarafından bedeli ödenmek 
kaydıyla çözümü yoluna gidilecektir. 
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10. - Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek'in, TPAO Genel Müdürlüğünün personel alım 
sınavına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı 
(7/2231) 

TBMM BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı o larak 
cevaplandırı lmasını takdirlerinize sunarım. 

Mustafa Ö f Y Ü R E K 
Mersin Milletvekili 

Anayasamıza ve Yasalarımıza göre kadın-erkek eşitliği esastır. Bu eşitl iğin 
toplumsal hayatta, kamu yönet iminde sağlanması Hükümetler in görevleridir. Son 
zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımında bu eşit l iğe 
uyulmadığı , kadınların dışlandığı görülmektedir. Son olarak Türkiye Petrolleri 
Anon im Ortaklığı Genel Müdürlüğünde, petrol ve doğalgaz mühendisl iği için açı lan 
sınavda 20 kişi işe alınmış, sınava katılan 13 kişi başarısız gösterilmiştir. 

1) Sınava katılan kadın mühendis sayısı kaç kişidir? 

2) T ü m kadın mühendis adayların sınavda başarısız sayıldığı doğru mudur? 

3) Sınavı kazanan ve kazanamayanların puanlarını açıklar mısınız. 

4) Sınava katılan kadın adayların işe alınmayışında aldıkları puan dışında kadın 
olmalar ı nedeniyle bir ayrımcılık yapılmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ V E TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

*r A n k a r a 
Say ı : B.15.0.APK.0.23-300- 6 7 ? " 
K o n u : Yazıl ı Soru Önergesi 

2:0 NİSAN 2004 
5 5 7 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 01.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 GNS.0 10.00.02-
7/2231-5065/17483 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK' in tarafıma tevcih ettiği, 7/2231 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Türkiye Petrolleri 
Anon im Ortaklığı Genel Müdürtüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırı larak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ÖZYÜREKİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/2231) 

Sorular 1,2,3,4: 

Anayasamıza ve Yasalarımıza göre kadın-erkek eşitliği esastır. Bu eşitliğin 

toplumsal hayatta, kamu yönetiminde sağlanması hükümetlerin görevleridir. Son 

zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımında bu eşitliğe uyulmadığı, 

kadınların dışlandığı görülmektedir. Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 

Müdürlüğünde, petrol ve doğalgaz mühendisliği için açılan sınavda 20 kişi işe alınmış, 

sınava katılan 13 kişi başarısız gösterilmiştir. 

- Sınava katılan kadın mühendis sayısı kaç kişidir? 

- Tüm kadın mühendis adayların sınavda başarısız sayıldığı doğru mudur? 

- Sınavı kazanan ve kazanamayanların puanlarını açıklar mısınız. 

- Sınava katılan kadın adayların işe alınmayışında aldıkları puan dışında kadın 

olmaları nedeniyle bir ayrımcılık yapılmış mıdır? 

Cevaplar 1,2,3,4 : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde ortaya çıkan yeni iş gücü 

ihtiyacını karşılamak amacıyla ve Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan bazı 

hizmetlerin yürütülebilmesini teminen, TPAO Genel Müdürlüğünce alınan açıktan atama 

iznine istinaden, Türkiye İş Kurumu'na müracaatta bulunulmuştur. Bunun üzerine, bahse 

konu Kurum tarafından gönderilen adaylar arasında, 15-16 Mart 2004 tarihlerinde TPAO 

Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında sınav yapılmıştır. 

20 adet Petrol ve Doğalgaz Mühendisi'nin istihdamını gerçekleştirmek amacıyla 

yapılan söz konusu sınava, 6'sı bayan olmak üzere toplam 35 kişi katılmıştır. 

Sınava katılan bayan adayların, aldıkları puan dışında, sınavı kazanamamalarında, 

başka bir etken rol oynamamıştır. 

Sınav sonuçlarını gösterir tablo ekte sunulmuştur. 
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TÜRKİYE PETROLLERİ AO. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ 

SINAV SONUÇ LİSTESİ 

KAZANANLAR 
IA NO ADI SOYADI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

FATİH MALİK MİMAROĞLU 
A H M E T ERGON MENGEN 
HÜSEYİN EYECİ 
YAKUT YILDIRIM 
HÜSEYİN KASAPOĞLU 
HALİL SAVAŞ DOĞAN 
ÖZGÜR MEHMET DEMİRCİOĞLU 
GÜVEN TULUK 
YUSUF ALİ TAŞTI 
BÜLENT ÖZTÜRK 
CİHAN AKTAŞ 
O Ğ U Z ARİYAN 
MECNUN SEVİNDİK 
MURAT KARATAŞ 
HAKAN G Û D E 
YILMAZ KUM 
USAME FADIL DOĞAN 
FAHRETTİN GÖZGÜN 
HASAN TURGUT 
SERKAN DALKILIÇ 

PUANI 
87,966 
86,493 
85,360 
84,815 
83,622 
82,824 
82.745 
81,624 
80,396 
79,735 
78,486 
77,987 
76,477 
75,351 
74,595 
70,541 
58,893 
66,530 
64,932 
64,534 

KAZ AN AMA YANLAR 
A NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ADI SOYADI 
G Ö K Ç E N ÖĞÜTÇÜ 
YEŞİM ÖKMEN 
SEDAT ZIRHLI 
ÖZLEM ŞENOL 
ASLI VURAL 
ÖZCAN MEMİŞ 
S İNEM OKUMUŞ 
HÜSEYİN ALI DOĞAN 
ÖZGÜR KAYA 
YAMAÇ GÜNEYLİ 
ABDULVAHAP ŞAHİN 
SEVİL EZGİ CEYLAN 
SERKAN KIR 

PUANI 
58.971 
58.344 
58,000 
57,295 
56.073 
55,392 
55,122 
53,107 
52,791 
52,296 
52,020 
51,439 
51,054 

GÖREV KABUL ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULAN 

1 MAHMUT BÜLBÜL 

ÖĞRENİM ŞARTINI YERİNE GETİRMEDİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULAN 

1 TUNA EREN 

S I N A V A K A T I L M A Y A N L A R 

1 GÜRKAN KARAKAYA 
2 DEVRİM GÜVEN 
3 BÜLENT AYMAZ 
4 MEHMET ONUR ERTÜRK 

- 3 0 4 -



T.B.M.M. B : 76 21 . 4 . 2004 O : 3 

11. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, RTÜK'ün 2001-2003 yıllarının denetlenmesiyle 
ilgili DDK raporuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Beşir Atalay 'in cevabı (7/2238) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 1 1.03.2004 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- 2003/7 sayı ve 26.09.2003 tarihli Radyo Televizyon Üst 
Kurulu 'nun 2 0 0 1 , 2002 , 2003 yılları eylem ve işlemlerinin 
araştırılıp denet lenmesine ilişkin Devlet Denet leme Kurulu 
Raporu Cumhurbaşkanl ığı Makamı tarafından Başbakan l ık ' a 
gönderi lmiş midir? 

2- Gönderi lmişse bu raporla ilgili Başbakanl ık tarafından yapılan 
işlemler nelerdir? 

3- Raporda konu edilen iddialarla ilgili herhangi bir dava açı lmış 
mıdır? Açılmışsa bu dava yada davalarda gelinen nokta nedir? 

4- Rapor üzerinde yapılan inceleme, teftiş, tahkik ve dava açma 
gibi işlemlerle ilgili Cumhurbaşkanl ığı Maka'fhlha bilgi veri lmiş 
midir? 

5- İdari s istemimizde bağımsız idari otoriteler olarak bil inen , üst 
kurullarla ilgili ortaya atılan bu usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları 
karşısında, bu kurulların yönetimi ve denetimiyle ilgili ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/ûJ/'/^0-2.J /&10^/2004 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.04.2004 tarih ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-344-5/1628 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/2238-5088 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2004 tarih ve B.02.0.TKB/092/ 
0664 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-\ 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.02.0.TKB./£?2/^// 
Konu : 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Prof.Dr.Beşir ATALAY) 

İLGİ: 14.04.2004 tarih, B.02.0.005/031/0959 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Berhan ŞİMŞEK tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen sorularla ilgili olarak; 

1- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının Başbakanlığa 
hitaplı 12.01.2004 tarih, DDK-54-XIII-03 sayılı yazıları eki 26.09.2003 tarih, 2003/7 
sayılı "Radyo Televizyon Üst Kurumunun 2001,2002 ve 2003 yılları Eylem ve 
İşlemlerinin Araştırılması ve Denetlemesi" konulu Raporu Başbakanlığa intikal 
etmiştir. 

2- Başbakanlık Makamı'ndan alınan 18.02.2004 tarih, TEFTİŞ.M:025 sayılı Olur 
gereğince soruşturulması istenilen konularda Müfettiş görevlendirilmesi yapılmış, 
diğer öneriler konusunda ise gerekli işlemlerin tesisine ilişkin olarak RTÜK 
Başkanlığına 20.02.2004 tarih ve 283 sayılı yazı gönderilmiştir. 

3- Raporda yer alan konularda dava açıldığına ilişkin Başkanlığımızda bir bilgi 
veya belge bulunmamaktadır. 

4- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından 
düzenlenen tüm Raporlarla ilgili olarak, 2443 Sayılı Kanun hükümleri gereğince rapor 
sonuçlarından ilgili kurum ve kuruluşlarca Başbakanlık aracılığıyla 
Cumhurbaşkanlığına düzenli olarak bilgi verilmektedir. 

5-4743 sayılı Mali Sektöre Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Denetim başlıklı 7. maddesinde; 

"Özel Kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz 
kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları Başbakanlık Müfettişi. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Maliye Müfettişinden oluşan 
komisyon tarafından denetlenir." ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun geçici 10. maddesinde; 

" ilk kez bu kanunla Sayıştay denetimine tabi tutulan düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar ile özel bütçeli idarelerin 31.12.2005 tarihine kadar olan işlemlerinin dış 
denetimi ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılmaya devam edilir." 

Hükümleri yer almaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Mutalip ÜNAL 

Teftiş Kurulu Başkan V. 

iLlÇİl 2004 

\AkkxL 
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12. - Adana Milletvekili Atilla Basoğlu'nun, engelliler için ayrılan ödenek miktarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2247) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu savcılarımla arz ederim. „ 

Aıi 2 A 
rmh6ıısm 
Atillâ BAŞOOLU 
Adana Milletvekili 

1. Özürlü kardeşlerimizin ihtiyaçları için devletimiz vatandaşlarımızdan hangi fonlarla 
gelir temin etmektedir, tahsil edilen miktar nedir0 

2. Hükümetin özürlüler için ayırmış olduğu ödenek miktarı nedir9 

3 ödeneklerin illere göre dağılımı nasıl bir görünüm arz etmektedir, bu dağılımda geçerli 
olan kriterler nelerdir9 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. 9-lf 2J./S&/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 08.04.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2247-5100/17693 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-345-3/1651 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) yazılar ile Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'na ait Yazılı 

Soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özürlüler İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖZİ.0.01.058.01 /2 ZC 16 & C 4 *Û» 0 1 1 3 G (6JÇ./2004 
KONU: Soru önergesi, 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.GüldalAKSİT) 

İLGİ: a) 14.04.2004 tarih ve 670 sayılı yazınız. 
b) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 1651 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı yazınız ekinde bulunan Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi 
(b)de kayıtlı yazısı ve ekleri incelenmiştir. 

Ülkemizde sadece özürlülerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tahsis edilmiş veya 
oluşturulmuş bir fon bulunmamaktadır. Yardıma muhtaç durumda olan özürlü vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları genellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma Vakıflan aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğince karşılanmaktadır. Aynı Fon tarafından özürlü 
öğrencilere eğitim bursu tahsis edilmektedir. 2003 yılında 1468 özürlü öğrenci için 990.900.000.000 
TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 

2022 sayılı yasa kapsamında muhtaç durumda bulunan veya çalışamayan İS yaşından büyük 
özürlüler için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce aylık bağlanmaktadır. 2003 yılında 277.137 
özürlü vatandaşımıza 171.104.383.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sözkonusu aylığı 
hak eden özürlü vatandaşlarımızın devlet hastanelerinde ayakta veya yatarak yapılan tedavilerinden 
ücret alınmamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabii çalışanların ve emeklilerinin bakmakla yükümlü 
olduklarından ve çocuklarından özel eğitime ihtiyacı olanların giderleri Kurumca karşılanmaktadır. 
2003 yılında özel eğitim giderleri için 67.071.989.202.403 TL ödenmiştir. 

Emekli Sandığı Kurumuna tabii emeklilerin bakmakla yükümlü olduklarından ve 
çocuklarından özel eğitime ihtiyacı olanların giderleri Kurumca karşılanmaktadır. 2003 yılında özel 
eğitim giderleri için 4.410.844.644.500 TL ödenmiştir. Çalışan memurların kurumlarınca karşılanan 
kısmı bu miktara dahil değildir. 

Diğer kurum ve kuruluşlarca özürlülere sunulan hizmetlere ilişkin giderler, sözkonusu 
kurumların genel bütçelerinden karşılandığından, Başkanlığımızda bu konuda veri bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»r.MehmetAYSOY 
Başkan V. 
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13. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, engellilerin toplu taşım araçlarından daha rahat 
yararlanmalarını sağlayacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 'Bakam Güldal 
Aksi t'in cevabı (7/2248) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Recep Ta\yip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim 

Atillâ BAŞOGİU 
Adara Milletvekili 

Özürlü kardeşlerimizin toplu taşım vasıtalarını kullanmasını sağlayacak, iniş ve 
binişlerini mümkün kılacak tedbirler geliştirmekte misiniz0 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI :B.02.0.007/00.1-İO V..l8kl20Q4 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımın 08.04.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2248-5105/17698 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-345-3/1650 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) yazılar ile Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'na ait Yazılı 

Soru Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özürlüler İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖZİ.0.01 058.01 / J 2 ( S 1 6. <-> C ' • -- 1 I -i D 7 lfc/^/2004 
KONU : Soru önergesi, 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. GüldaJ AKŞİT) 

İLGİ : a) 14.04.2004 tarih ve 671 sayılı yazınız. 
b) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 1650 sayılı yazısı. 

İlgi (a) da kayıtlı yazınız ekinde bulunan Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi 
(b)de kayıtlı yazısı ve ekleri incelenmiştir. 

572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6ncı 
maddesinin (A) fıkrasına eklenen (s) bendinde "Ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve 
ulaşabilirliğine uygun olmasını sağlamak ve özürlüler için, ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı 
hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak, büyükşehir belediyelerine ait ve 
büyükşehir belediyeleri tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin 
özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak, 

Bu madde de sayılan görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında Türk Standartları Enstitüsünün 
ilgili standardına uyulması zorunludur." hükmü ve yine 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15inci maddesine eklenen 78inci bendde "Bu maddede sayılan ber 
türlü yapılar ve çevresinin, yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel hizmet 
alanları ile ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmasını 
sağlamak ve denetlemek" hükmü mevcuttur. 

Türk Standartları Enstitüsü ve Başkanlığımızca sözkonusu standartların oluşturulmasına 
ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ayrıca, Başkanlığımızca hazırlanmakta olan Özürlüler Yasa Tasarısı Taslağında konuya 
ilişkin olarak "Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da 
denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun' olması için 
gereken tedbirleri alır Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir." hükmü öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Dr.Mennıet AYSOY 
^ Başkan V. 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, milleh'ekıllerıne dağıtılan yayınların okunduktan 
sonra değerlendirilmesine ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Armç m cevabı (7 2289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın ttaslcaalıga.»ıs 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Milletvekillerinin odalarına gelen dergi, gazete gibi mecmuaların 
okunduktan sonra, özellikle dergilerin Doğu illerimizdeki okullar başta olmak 
üzere ihtiyacı olan illerimizdeki okullara ulaştırılması hususunda bir çalışmanız 
olacak mıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. i 1 *04 ' M°* 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2289-5160/17876 

Konu: 

Sayın Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

İLGİ: 7.4.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerine dağıtılan yayınların okunduktan sonra değerlendirilmesine ilişkin 

ilgi önergenizde yer alan sorunuzun cevabı ekte yer almaktadır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Sayın milletvekillerine dağıtılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel 
kişiler tarafından TBMM'ye gönderilen her türlü basılı matbuattan ihtiyaç fazlası olanlar ile 
bunlardan kullanılmayanların İç Hizmetler Müdürlüğünce toplanarak tasnif edilmesi ve tasnifi 
yapıldıktan sonra, talep eden okul veya sivil toplum kuruluşlarına bağışlanmak üzere, Kültür 
Sanat ve Yayın Kuruluna teslim edilmesi hususu Kültür Sanat ve Yayın Kurulunun 
08.03.2004 tarih ve 69 sayılı kararıyla kararlaştırılmıştır. Söz konusu kararın uygulama 
esasları TBMM Genel Sekreterliğinin 02.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.13.00.01/349 sayılı 
duyurusuyla tüm birimlere iletilmiştir. TBMM Kütüphane Kurulunun 15.04.2004 tarihli ve 8 
sayılı kararıyla da, hediye olarak gelen yayınlardan koleksiyona alınmayanların Genel 
Sekreterliğimizin söz konusu duyurusu uyannca TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluna 
teslim edilmesi benimsenmiştir. 
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Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmas 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 396) 

Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde S 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların 

Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya 
Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konscrvasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın O 

Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 397) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasın 
Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 398) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onayla 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı: 399) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı: 400) 

Sıra Sayısı 
Oylama Saali 
Uyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Miik. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

396 
16.20 

550 
267 

0 
0 
4 

271 
0 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Uyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

401 
16.27 

550 
241 

0 
0 
2 

241 
0 

Sıra Sayısı 
Oylama Saali 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

397 
16.35 

550 
264 

0 
0 
2 

266 
0 

r. 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Uyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Miik. Oylar 
Toplanı 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

398 
16.42 

550 
241 

0 
0 
1 

242 
0 

Sıra 
Oyla 
Uye 
Kabu 
Redd 
Çeki 
Mük 
Topl 
Açık 
Kan 



İli 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana, 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Ak söz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Brbaüır 
Gaıip 

J^jîÇJ 
Kiiçükaydııı 

Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Ozyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Ay doğan 
Bal andı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Kaya 
Özmen 
Ozyolcu 
Yıldız 
Albayı'ak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 

L. _. _ 

Adı 

JJğiff 
Atilla 
Abdullalı 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 

'Vahit 
~Âh 
Kemal 
Tacıdar 
Ayhan Zeynep 

"ÂbdiıÜah 
Ziyaettin 
Melımet Ziya 
Mahmut 

ıŞevket 
Fehmi Husrev 
Melımet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbralüm Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 

[Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 

Parti 

CHP _ 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

"CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
~CHP 
AK Parti 
TvK Parti 
~AK~PİİrtT~~ 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

^AK Parti 
HAK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

I"CHP 
ıCHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 396 

Karılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabıü 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabıü 
Kabul 
Kabul 
Kabul 1 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 401 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

HÖSül ' 
Kabıü 
Kabıü 
Kabıü , 
Kabıü 
Katılmadı 
Kabul 
Kabıü 
Katılmadı 

rKabıü 
Katılmadı 

| K a b u l _ _ _ 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabıü 
Kabıü 
Kabıü 
Kabıü 
Kabıü 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabıü 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kaülmadı 
Katılmadı 
Kaülmadı 
Kaülmadı 
Kaülmadı 
Katılmadı 

S.S. 397 

Kaülmadı 
Katılmadı 
Kaülmadı 
Kaülmadı 
Kaülmadı 
Kabıü 
Kabıü 
Kabul 
Kabıü 
Kaülmadı 
Kabıü 
Kabul 
Kaülmadı 
Kabıü 
Kaülmadı 
Kabıü 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kaülmadı 
Kabıü 
Kabul 
Kabıü 
Kabul (Mük ) 
Kabul . 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kaülmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kaülmadı 
Kaülmadı 
Kabul 
Kabul 
Kaülmadı 
Kaülmadı 

S.S. 

Kaülma 
Kaülma 
Kaülma 
Kaülma 
Kaülma 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kaülma 
Kaülma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kaülma 
Kabul 
Kabıü 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (M 
Kabul 
Kabul 
Kabıü 
Kaülma 
Kaülma 
Kaülma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kaülma 
Kabul 
Kaülma 
Kabul 
Kaülma 
Kaülma 
Kaülma 
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İli 

Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzunım 
Erzurum 
Erzunım 
Erzunım 
Erzurum 
Erzurum 
Erzunım 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişelıir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 

... 

Soyadı 

Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Kar akaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Ak dağ 
Daloğlu 
Gül yurt 
llıcah 
Özdoğan 
üzyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
İşık 
TaÜı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 

Adı 

Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Falın 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Malımut 
Mehmet 
Fatrna 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
N ürettin 
Mehmet 
Adem 

Ji\\_ 
Sabn 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyır 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti ı 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

£ H P 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Paıti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 396 

Kabul 
KabıJ 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 

"Tcabıîİ 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 401 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabıû 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabıü 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 397 

Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Katılm 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 
Katılm 



İli 

Hatay 
Hatay 
Hatay 

Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatav 

'na.av n 

Hatay 
İsparta 
İsparta^ 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 

Mersin 
Mersm 
Meran ~ . . _ [ ""_[ . " 
Mersm 
Mersin 
Mersm 
Mersin 
Mersm 
Mersin 

!Mersm_ 
Mersm 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
jstanbııl 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Katu _ 

.t'y 
Durgun 
Eıaslan 
Ergin 
tîeçeıı 
Soydan 
Soylu 
Ya/ar 
Anııağaıı 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
liıılut 
Çekme/. 
Er _"" [" ~_~_ 
Eyıceoğhı 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
ü/can 

_üzyürek_ 
Zengin 
Açıkahn 
Aksu 
Aksıt 
Akyıız 
Albayıak 
Altıkulaç 
Aııoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Saırbekır 
Ayva 
Bağış 

Adı 

İ»al_.. 
Fuat 
Gökhan 
Melınıet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
1 sınai! 
Abdulazi/ 
Melınıet Sait 
M. Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet_ 
Eı soy 
Valut 
AJı ""__" " [[ 
Mustafa 
l lMrMelımet 
1lüseyin 
Ömer 
Alı 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Melınıet Mustafa 
Abdıilkadir 
Güldal 
Halil Z_[ _'_"[__ 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 

Paıti 

CHP 
CHP 
CHP 
AK Paıti 
AK Paıti 
AK Paıti 
^\K Paıti 
AK Paıti 
CHP 
AK Paıti 
AK Parti 
CHP"" 
AKPaıti 
AK Parti 
AJC Parti 
CHP 
CHP 

AKParti 
AJC Part^ 
.AK-Harti . _ 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AKParti 
AKParti 
AKParti 
CHP 
AK Parti 
AKPaıti 
CH'P "^ 
CHP 
AKParti 
AKPaıti 
CHP 

V H P 
AK Paıti 
AK Parti 

S.S. 396 

Kabul 
Kablnıadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

"Kabul 
Kabul 
Katilmadr 
Kablmadı 
Katılmadı 
Katibrıadı 
Katılmadı 

"İCabul ' 
Katılmadı 
Kabul 
Kahlmadı 
Kablmadı 
Kahlmadı 
Kabul 

"Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katilmadı 
Kabıü 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Kablnıadı 

S.S. 401 

Katılmadı 
Katılmadı 

İCabul 
Kabul 

"Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

"Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kahlmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

İCabul 
Katılmadı 
Kabıü 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kahlmadı 
Kabul 
Kabul 
Katilmadı 
Kabul 
Kabul 
Kablmadı 
Kablmadı 
Kabul 
Kahlmadı 
Kablmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 397 

JCabıü 
Katılmadı 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kabıü 
Kabul 
Kabul 
Kablmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kahlmadı 
Katilmadı 
Kahlmadı 
Katılmadı 
Kabıd 
Katılmadı 
Kabul 
Kablmadı 
Kablmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kablmadı 
Kabul 
Kahlmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kahlmadı 

S 

Katil 
Katil 
İCabu 
Kabu 
Katıl ıı|ı! 

Kabu 
Katıl 
Kabı 
Kahl 

"İCabu 
Kabu 
Kabu 
Kahl 
Kabl 
Katıl 
Kahl 
Katıl 
Kabu 
Kahl 
Kabu 
Kahl 
Kahl 
Kahl 
Kabu 
Kabu 
Kahl 
Kabu 
Kabu 
Kahl 
Kahl 
Kabu 
Kahl 
Kahl 
Kabu 
Katil 
Katil 
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1iu 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 

1 Kastamonu 
1 Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

1 Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklarel 
Kırklarel 
Kırklarel 

Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Soyadı 

Bevribcy 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 
Eskiyapan 
Gül 
Ozcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kcsimoğlu 
Sarıçam 

Bavındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükccngiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 

Adı 

Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 

Hüsevin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 396 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 401 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 397 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 

Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılma 
Katılma 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Katılmad 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılma 



İli 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Kütahya 
Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 
Malatya 

Malatva 
Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 
Manisa 

Manisa 
Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 
Manisa 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş 
Mardin 

Mardin 

Mardin 

Soyadı 

Kılıç 

Öksüz 

Özkul 
Tüfekçi 

Ünaldı 

Ürün 
Ak soy 

Cantimur 

Güvcn 

Kinay 

Ordu 
Yılmaz 

Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 

F.rkal 
Kılıç 

Ölmcztoprak 

Sanbaş 

A n n e 

Bilen 
Çerçi 

Çilingir 

Ören 
Özkan 

Tannverdi 
Taşçı 

Turgut 
Yeten ç 
Arıkan 

Bulut 
Doğan 

Mahçiçek 

Pakdil 

I'arlakyiğit 
Sezai 

Yılmazcan 

Bölünmez 

Dağ 

Doğan 

A d ı 

Mchmcl 

Özkan 

Kerim 

Harun 

Mustafa 
Halil 

Soner 

Abdullah Erdem 

Alacttin 

Hasan Fehmi 

Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 

Ferit Mcvlüt 

Ali Osman 

Ahmet Münir 
Muharrem 

Fuat 

Süleyman 

Bülent 
İsmail 

Mehmet 
Nuri 
Hasan 

Ufuk 

Hüseyin 
Hakan 

Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 

Mehmet Ali 

Avni 

Hanefi 

Nevzat 

Mchmcl 
Ali 

Mehmet 

Süleyman 

Sclahattiti 

Muharrem 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 
C H P 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

CHP 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 

Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
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Katılmadı 

Kabul 

Kabul 
Kabul 

S . S . 4 0 1 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 
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Kabul 
Kabul 

Kabul 

Kabul 
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Kabul 

Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 

Kabul 
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Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 

Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 
Kabul 

Katılmadı 

S . S . 3 9 7 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

Kabul 
Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 
Kabul 

Kabul 

Katılmadı 
Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 
Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

S . S 

Kabul 

Katılm 

Katılm 

Kabul 

Kabul 
Katılm 

Kabul 
Katılm 

Kabul 

Kabul 
Katılm 
Kabul 

Kabul 
Katılm 

Katılm 

Kabul 
Katılm 

Kabul 

Katılm 

Katılm 

Katılm 

Kabul 
Kabul 

Kabul 

Kabul 
Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılm 

Katılm 

Katılm 
Katılm 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılm 

Katılm 

Katılm 
Kabul 

Kabul 
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1lu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

1 Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

1 Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 

| Trabzon 
| Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

| Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 

Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Avalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yeri ikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 

Adı 

Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zevid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 396 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 401 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
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KISIMLAR 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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4 
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6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Sah gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Sah ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümünün ve Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla 
Genel Kurulda özel bir görüşme yapılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2004 
Cuma günü saat 14.00'te toplanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca 
uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 14.4.2004 tarihli 73 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

BAŞKANLIK ÖNERİSİ 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümü ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2004 Cuma günü saat 14.00'te, Genel Kurulda özel bir görüşme 
açılması ve bu görüşmelerde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile siyasî parti gruplarının 
başkanlan ve Mecliste üyesi bulunan diğer siyasî partilerin Milletvekili olan genel başkanlarına 
onar dakika süreyle söz verilmesi ve bu günde başka bir konunun görüşülmemesi, Danışma 
Kurulunun görüşüne uygun olarak önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 14.4.2004 tarihli 73 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

İçişleri Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* (9/9) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
22.4.2004 Perşembe - Saat: 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
22.4.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Adalet Komisyonu 
22.4.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* (9/3) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

* (9/5, 6) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

* (9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
21.4.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
26.4.2004 Pazartesi - Saat: 10.00 

(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
22.4.2004 Perşembe - Saat: 14.30 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 

ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. X - Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/757) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi: 9.4.2004) 

6. X - Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop 
Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler; İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tarihi: 
12.4.2004) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti 
Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların 
Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/664) (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) 

11. - Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

12. - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile 
İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 
19.4.2004) 

13. - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

14. - Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/782) (S. Sayısı: 407) 
(Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

15. - Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı: 416) 
(Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

16. X - Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/513) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
17. X - Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/514) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 
19.4.2004) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/732) 
(S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

19. X - Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri 
Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi 
Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) 
( S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

21. X - Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bölgesel Silâhların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) 
Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/774) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) 

22. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

24. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

25. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 

26. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

27. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

28. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S.Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

29. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

30. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
31. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

33. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

34. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı 
İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/89) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi : 19.1.2004) 

35. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

36. - Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/273) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 408) 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/564) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 4.4.2003 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/379 Askerlik Kanunu Tasarısı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh. Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı 
1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/397 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 

Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

1/469 Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1 /820 Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/920 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/953 İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalan Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1035 Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
i/1037 Meslekî Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 408) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 22.6.1999 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342'2695 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/421 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 3.5. J 996 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1847 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/867 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 19.6.1995 

Sayı: B.02.0.KKG/101-885/2812 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.5.1995 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli okullardan mezun olduktan sonra subay veya astsubay olarak 
nasbedilenlere 4608 ve 1468 sayılı kanunlar gereğince bir defaya mahsus olmak üzere nasıp istih
kakı verilmektedir. 

Bu nasıp istihkakı arasında; ordu tipi tabanca, mermi, kılıç, elbise, iskarpin, hurç, bavul, kar
yola gibi eşya yer almaktadır. 

Bu uygulama ilk defa 1936 yılında 2893 sayılı Kanunla teçhizat bedeli olarak 150 lira veril
mesi şeklinde olmuş, ancak daha sonra bu miktar kafi gelmediği gibi, alınan malzemenin renk, şekil 
ve evsafında birlik sağlanmaması karşısında 1944 yılında 4608 sayılı Kanunla, para yerine eşya 
verilmesi şekline dönüştürülmüştür. 

4608 sayılı Kanun hazırlanırken de, 1944 yılında yürürlükte olan askerî mevzuat gözönünde 
bulundurulmuştur. 

1944 yılında yürürlükte bulunan "'4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu" ile 
daha sonra bu Kanunu yürürlükten kaldıran 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
arasında, öngörülen kaynaklar ve istihdam edilecek personel açısından büyük farklılık bulunmak
tadır. 

4608 sayılı Kanunda; bu Kanundan yararlanabilmek için, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile 
jandarma, gümrük ve orman muhafaza kıtalarında subay veya astsubay veya askerî memur olmak 
üzere okulları muvaffakiyetle ikmal etme koşulu öngörülmüş; 4273 sayılı Kanunda ise, kaynak 
olarak harp okulları dışında, üniversitelerin muhtelif fakültelerinin askerî kısımlarından söz edil
miştir. 

Bugün, Silahlı Kuvvetlerde "askerî memur''' olmadığı gibi, gümrük ve orman muhafaza kıtaları 
da bulunmamaktadır. Ayrıca, 4608 sayılı Kanun günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak kalmak
ta ve 926 sayılı Kanunda öngörülen kaynakların tümünü kapsamamaktadır. Ayrıca uzman jandar
malıktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa nasbedilme gibi durumlarda nasıl bir uygulama 
yapılacağı konusunda da tereddütler ve farklı yorumlar gündeme gelmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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Sonuç olarak, güncelliğini yitirmiş bulunan 4608 ve 1468 sayılı kanunların yürürlükten kal
dırılarak, bunların yerine geçecek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir düzenlemeye 
gidilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenlerle; Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmeti dışında, muvazzaf statüde görev
lendirilecek personele ilk nasıplarında verilecek istihkakı belirlemek ve uygulamadaki sıkıntıları 
giderebilmek amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu Kanunun amacının, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk nasıp is
tihkakı ile ilgili hususları belirlemek olduğu açıklanmaktadır. 

Madde 2. - Bu Kanunun; 1111 sayılı Askerlik Kanununu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanunu gibi kanunlar gereğince askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına 
alınan er, onbaşı, çavuş ve yedek subaylarla erbaş statüsünde bulunan ve 3269 sayılı Kanuna göre 
istihdam edilen giyecek, bakım ve barınmaları er ve erbaşlar gibi Devletçe karşılanan uzman erbaş
lar hariç olmak üzere, muvazzaf statüde çeşitli kanunlara göre Türk Silahlı Kuvvetlerine alman ve 
belli bir hizmet sözleşmesine veya mecburi hizmete tabi bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, 
sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jan
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluş
larını kapsadığı belirtilmektedir. 

Madde 3. - Kanun kapsamına giren askerî personele verilecek ilk nasıp istihkakları belirlen
mektedir. Bu belirleme yapılırken; kuvvete ve nasbedilecek statüye göre farklılık arz etmeyen ve 
tüm personel için müşterek olan ihtiyaçlar Kanunda sayılmakta; bunun dışında personelin tabi ol
duğu kuvvet ve statüsüne göre farklılık gösteren diğer ihtiyaçların ise, yönetmelikle tespiti öngörül
mektedir. 

Ayrıca her iki şekilde belirlenen ilk nasıp istihkakının cinsinde günün koşullarına göre değişik
lik yapmaya da ilgili bakanlıklar yetkili kılınarak, sadece eşyanın cinsinde değişiklik yapmak için 
sık sık yasal düzenlemeye gidilmesi önlenmektedir. 

Madde 4. - Silahlı Kuvvetlerde muvazzaf olarak görevlendirilenlere iki çeşit istihkak veril
mektedir. Birincisi, ilk defa Silahlı Kuvvetlere girişte, subay ve astsubay olarak nasbedildiğinde 
veya ilk sözleşme yapıldığında bir defaya mahsus olmak üzere verilmekte; diğeri ise, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde görev yapıldığı sürece, belli bir miada tabi tutularak, belli zaman aralıklarında Silah
lı Kuvvetlerden ilişik kesilinceye kadar devam etmektedir. Bu ikinci gruba, muvazzaflar yanında, 
askerlik hizmetini yapanlar da girmektedir. 

Burada düzenlenen ilk nasıp istihkakıdır. Bu nedenle, bu istihkak bir defaya mahsus olmak 
üzere verilecektir. Ancak ilk nasıptan sonra ilgili kanunlarda öngörülen şartların tahakkuku halin
de, uzman jandarmalıktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa geçmek mümkün olduğundan, bu 
gibi durumlarda personelin ikinci kez nasbi yapılmakta, ilk nasbına göre Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kıyafet Yönetmeliği uyarınca giymesi gereken elbisede veya kullanacağı eşyada önemli farklılık
lar ortaya çıkabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda, ikinci bir ek istihkak verilmesine imkân sağlan
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 408) 
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Madde 5. - Personelin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde veya Jandarma Genel Komutan
lığında görev yapması istihkak ihtiyacı yönünden farklılık gerektirmektedir. 

Ayrıca, bu ihtiyaç, personelin sınıf ve statüsüne ve branşına göre dahi değişebilmektedir. Diğer 
taraftan istihkakın miktarı, cinsi, verilme şekli gibi hususlar da farklı olabilmektedir. Bu nedenler
le, farklılık gösteren, zamana göre değişebilen ve detaya giren istihkakla ilgili diğer hususların 
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. - İlk nasıp istihkakı olarak verilen tabanca ve mermilerin Türk Silahlı Kuvvetlerin
den ilişik kesilmeden üçüncü kişilere verilmesini önlemek amacıyla cezaî müeyyide getirilmektedir. 
Halihazırdaki uygulama da aynıdır. Sadece hapis cezası yanında, ayrıca para cezası öngörülmemek
tedir. Bu düzenleme özel bir husus olup, 6136 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir. 

Madde 7. - İlk nasıp istihkakı ile ilgili 4608 ve 1468 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmak
tadır. 

Geçici Madde 1. - Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren subay, astsubay, sözleşmeli 
subay veya sözleşmeli astsubay veyahut uzman jandarma olarak nasbedilenlere uygulanacağından, 
bu tarihten önce Silahlı Kuvvetlerde göreve başlayanları kapsamayacaktır. Ancak, ilk nasıp istih
kakında farklılık olursa ve bu farklılık miatlı olarak belli sürelerde verilen istihkak kapsamında (el
bise, ayakkabı, kumaş gibi) olmazsa, sadece bundan istifade ettirilme imkânı getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. - Astsubaylara ilk nasıp istihkakı olarak tabanca verilmesine, ilk defa 
9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4608 ve 1468 sayılı kanunlara ek
lenen hükümlerle başlanıldığından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezkûr kanunlardan 
istifade edemeyenlerin olması halinde, bunların mağduriyetlerine neden olunmaması için bu 
Kanuna göre tabanca ve mermi verilmesi öngörülmektedir. Ancak bu uygulama, ilk nasıp istihkakı 
olarak tabanca ve mermi alanların hiçbir şekilde ilk nasıp istihkakı olarak ikinci kez tabanca ve mer
mi almalarına neden olamaz. 

Geçici Madde 3. - Sadece bu Kanuna göre değil, yürürlükten kaldırılması öngörülen 4608 ve 
1468 sayılı kanunlara göre de kendilerine tabanca ve mermi verilenlerin. Silahlı Kuvvetlerden ilişik 
kesilmedikçe bu tabanca ve mermileri üçüncü şahıslara vermelerini önlemek amacıyla bu hüküm 
getirilmektedir. 

Madde 8. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 9. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/564 14.4.2004 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 19.6.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına sunulan ancak yasama döneminin sona ermesiyle kadük olan, 20 ve 21 inci yasama dönem
lerinde de kanunlaşamayan, son olarak 4.4.2004 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
77 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yenilenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilen 1/564 esas numaralı "Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin 
Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 14.4.2004 tarihli 11 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî 
Savunma Bakanı sayın Vecdi GÖNÜL'ün, Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Genelkur
may Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli okullardan mezun olduktan sonra subay ve astsubay olarak 

nasbedilenlere; ordu tipi tabanca, mermi, kılıç, elbise gibi eşyaların bir defaya mahsus olmak üzere 
nasıp istihkakı olarak verildiği, 

1936 yılında nakdi olarak (150 TL'sı) verilmeye başlanan ve bu teçhizat bedelinin kafi gel
memesi ve teçhizatta birlik sağlanamaması nedeniyle 1944 yılında çıkarılan 4608 sayılı Kanunla 
uygulamanın para yerine eşya verilmesi şekline dönüştürüldüğü, 

1944 yılında yürürlükte bulunan askeri personel kanunu ile halen yürürlükte bulunan 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu arasında öngörülen kaynaklar ve istihdam edilecek per
sonel açısından büyük farklılıklar bulunduğu, örneğin bugün için Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri 
memur, gümrük ve orman muhafaza kıtalarının bulunmadığı, 

Uygulamada uzman jandarmalıktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa nasbedilme durum
larında da tereddütler yaşandığı, 

4608 sayılı ve 1468 sayılı kanunların yürürlükten kaldırılarak yeni bir düzenlemeye gidildiği 
Görülmektedir. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ilk olarak 8-9 yıl önce gelen bu Tasarı ve benzeri bir çok 

kanun tasarısı olduğu, 

Bu tür kanun tasarılarının iyice incelenerek eğer tasarıların hazırlanmalarındaki ihtiyaçlar 
devam ediyorsa bir an önce kanunlaşmalarında büyük yarar olacağı, bu ihtiyaçlar devam etmiyorsa 
da bu tür kanun tasarılarının Hükümetçe geri çekilmesinin yerinde olacağı, 

Hükümetin geçmiş yasama dönemlerinde kadük olmuş bir konuyu Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Komisyon gündemine getirmiş olduğu ve aradan geçen süre içinde yetkililerce geçmiş mev
zuatın uygulandığı, ancak bu uygulama yapılırken Türk Silahlı Kuvvetlerinde artık istihdam edil
meyen orman muhafaza memuru ve askeri memur gibi kadrolara ilgili Bakanlık bütçelerinden bu 
tür bir ödeme yapılmadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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Mali konuların çok fazla yorum ve boşluk kabul etmemesi nedeniyle bu mevzuatın güncelleş
tirilmesinde yarar bulunduğu, 

Dile getirilmiş. 

Tasarı üzerinde Hükümet tarafından yapılan açıklamaları takiben Tasarı ve gerekçesi Komis
yonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve geçici 1 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Geçici maddenin başlangıcındaki "Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan" 
ibaresinin madde gerekçesine paralel olarak "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan" şek
linde değiştirilmesinin daha yerinde olacağı, 

Geçici maddenin bu şekilde düzenlenmesiyle yapılacak düzenlemenin geçmişe yönelik bir hak 
doğurmayacağı ve ileride meydana gelebilecek hukuki ihtilaflara da engel olacağı, 

Belirtilmiş. 

Alınan redaksiyon yetkisi dahilinde geçici 2 nci maddenin ilk cümlesindeki "Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce görevde olan" ibaresi "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev
de olan" şeklinde değiştirilmiş ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 

Kâtip 
Mehmet Asım Kulak 

Bartın 

Üye 

Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 

Tevfik Ensari 

İzmir 

Başkanvekili 

Yüksel Çavuşoğlu 
Karaman 

Üye 

Mahmut Koçak 

Afyon 

Üye 

Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 

Üye 

Süleyman Turgut 

Manisa 

Sözcü 

Ziyaeddin Yağcı 

Adana 

Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 

Fahri Keskin 

Eskişehir 

Üye 

Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP 
İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Türk 

Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk 
nasıp istihkakı ile ilgili hususları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun; subay (yedek 

subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, söz
leşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla bun
ları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri 
(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven
lik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum 
ve kuruluşlarını kapsar. 

İlk Nasıp İstihkakı 
MADDE 3. - Bu Kanun kapsamına giren 

personele, ilk nasıplarmda; birer adet ordu tipi 
tabanca ve birer kutu mermi, bavul, yazlık ve 
kışlık elbise ve iskarpin ile kaput veya pardösü 
ve yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teç
hizat verilir. 

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün 
koşullarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet 
Yönetmeliğine göre, malî imkânlar da dikkate 
alınarak değişiklik yapmaya Millî Savunma 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Bir Defa Faydalanma 
MADDE 4. - İlk nasıp istihkakından hiç

bir şekilde ikinci kez faydalanılamaz. Ancak, 
astsubaylıktan subaylığa geçiş gibi nedenlerle 
ikinci kez nasbi yapılanlardan ilk nasıp istih
kakında farklılık olanlar, yönetmelikte belir
tilecek ek ilk nasıp istihkakından da istifade et
tirilirler. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLKNASIP 
İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 5. - Personelin bağlı olduğu 

kuvvet komutanlığı, sınıf ve statüsü ve görev 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 408) 
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(Hükümetin Kabul Ettiği Metin) 

özelliği gibi hususlar dikkate alınarak hazır
lanacak ilk nasıp istihkakı listeleri ile sınıf ve 
statü değişikliği nedeniyle uygulanacak ek ilk 
nasıp istihkakı listeleri, eşya ve teçhizatın kap
samı, miktarı, cinsi, verilme şekli ve bu Kanun
la ilgili diğer usul ve esaslar Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte 
çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Cezaî Müeyyide 
MADDE 6. - Bu Kanuna ve çıkarılacak 

yönetmeliğe göre verilecek tabanca ve mer
miler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesil
medikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez ve 
devredilemez. Aksine davrananlar altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 
MADDE 7. - 10.7.1994 tarihli ve 4608 

sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara 
Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun 
ile 12.8.1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere 
Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı 
kanunlardan istifade edenler, bu Kanuna ve 
çıkarılacak yönetmeliğe göre, tabi oldukları lis
telerde daha önce almadıkları ve 6.5.1960 
tarihli ve 7471 sayılı Kanun kapsamına gir
meyen bir eşya varsa sadece onu alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce görevde olan ast
subaylarla astsubaylıktan subaylığa geçenler
den, 4608 ve 1468 sayılı kanunlara göre ken
dilerine tabanca verilmeyenlere de bu Kanuna 
göre tabanca ve mermi verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı 
kanunlar ile bu kanunlarda değişiklik yapan 

Türkiye Büyük Millet Me< 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının geçici 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan ast
subaylarla astsubaylıktan subaylığa geçenler
den, 4608 ve 1468 sayılı kanunlara göre ken
dilerine tabanca verilmeyenlere de bu Kanuna 
göre tabanca ve mermi verilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Tasarının geçici 
3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 408) 
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(Hükümetin Kabul Ettiği Metin) 

kanun ve kanun hükmünde kararnameler 
gereğince kendilerine tabanca ve mermi 
verilenler de, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ilişikleri kesilmedikçe tabanca ve mermilerini 
her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez 
ve devredemezler. Aksine davrananlar hakkında 
da 6 ncı maddedeki cezaî müeyyide uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
A. Bay kal 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

Z. Halis 
Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

Bay. ve İskân Bakanı 
E. Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
R. Şahin 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 
Devlet Bakanı V. 

/ Attila 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
A. G. Gür kan 
Kültür Bakanı 
M. E. Karakaş 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı V. 
A. Gökdemir 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Ulaştırma Bakanı V. 

N. Kurt 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. Akyol 
Turizm Bakanı 

/. Gürpınar 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 408) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 407) 

Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/782) 

T.C. 
Başbakanlık 2.4.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-784/15U 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

3.3.2004 tarihinde kararlaştırılan "Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci ve 9 uncu maddelerinde getirilen kısıtlama 
nedeniyle kooperatiflere şirket, sendika, vakıf gibi tüzel kişiler ortak olamamaktadır. Bu husus özel
likle organize sanayi bölgelerindeki kooperatifler gibi küçük işletmelerin yoğun olarak faaliyet gös
terdiği yerlerde işyerlerinin büyümesini ve verimli çalışmasını engellemektedir. Bu durumda özel 
hukuk tüzel kişileri de kooperatiflere kendileri ortak olamadıklarından gerçek kişileri kullanma 
yoluna gitmekte, bu da hukukî, malî ve idarî bir çok soruna yol açmaktadır. 

Bu nedenle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci ve 9 uncu maddelerinde değişiklik 
yapılarak şirket, sendika, vakıf gibi tüzel kişilere de kooperatiflere ortak olma imkânı sağlanması 
bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile; tüzel kişilere kooperatif ortağı olma imkânı tanınmıştır. 

Madde 2. - Madde ile; özel hukuk tüzel kişilerinin de kooperatif ortağı olmaları sağlanarak 
kooperatiflerin ekonomik güçlerinin ve etkinliklerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 16.4.2004 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Esas No. : 1/782 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 2.4.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan 

"Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 
8.4.2004 tarihinde esas komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 
15.4.2004 tarihli ve 20 nci toplantısında Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla Kanun Tasarısını inceleyip 
görüşmüştür. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun mevcut 1 inci ve 9 uncu maddelerine göre kooperatiflerin 
gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri, özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafın
dan kurulabileceği açıklandığından, getirilen bu kısıtlama nedeniyle kooperatiflere şirket, sendika, 
vakıf gibi tüzel kişiler ortak olamamaktadır. 

Bu durum, üretim ve pazarlama faaliyetlerini limitet veya anonim şirketler kurmak suretiyle 
birleştirerek büyümeye çalışan küçük sanayicimizin, özellikle küçük işletmelerin yoğun olarak 
faaliyet gösterdiği; 

- Küçük sanayi siteleri, 

- Toplu işyeri siteleri, 

- Organize sanayi bölgeleri, 

Gibi, kooperatiflere ait alanlarda bu şirketler aracılığıyla yatırım yapma eğilimleri önünde bir 
engel oluşturmakta ve gerek kooperatiflerin gerekse kooperatiflerce yapılan işyerlerinin büyümesini 
ve verimli çalışmasını engellemektedir. 

Bu engellemeler nedeniyle, zaman zaman şirketlerin kooperatiflere ortak yapılması için 
kanuna karşı hile yoluna gidilmesinden dolayı kooperatifler ile şirket ve şirket ile ortaklar arasında 
hukukî, malî ve idarî bir çok sorun ortaya çıkmaktadır. 

Kaldı ki, günümüzde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri uygulamalarına bakıldığında kooperatif 
ortaklığı önünde bu tür engellere de rastlanmamaktadır. 

Şirketlerin kooperatiflere ortak olmasının önündeki Kanundan kaynaklanan bu sınırlamaların 
kaldırılması bahsedilen sorunları giderebileceği gibi, küçük sanayicimizin; sanayi siteleri, toplu iş
yerleri ve organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmaları, böylece bu alanlarda faaliyet gösteren 
kooperatiflerin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliklerinin artırılması da mümkün olabilecektir. 

Ayrıca, özellikle tüketim kooperatiflerinin daha çok işyerlerinde örgütlendiği dikkate alınacak 
olursa, özel sektör çalışanlarının kurdukları kooperatiflere, çalışanların şirketlerinin kurucu ve or
tak olabilmesinin tüketim kooperatiflerinin de teşvik edilmesine ve gelişmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Diğer yandan, Kooperatifler Kanununun mevcut 1 inci maddesinde "kamu tüzel kişileri" denil
dikten sonra devamında il özel idareleri, belediyeler ve köylerin zikredilmesi, kooperatiflerin kurul
masında öncülük edecek kamu tüzel kişilerini gereksiz yere sınırlamaktadır. Getirilen değişiklikler
le, bu sınırlamaların kaldırılması ve diğer kamu tüzel kişilerinin de kooperatiflere ortak olması im
kânı sağlanmaktadır. 

Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesi geniş anlamda yorumlandığında dahi, sendikaların 
kooperatiflere ortak olabileceği sonucuna varmak mümkün olamamaktadır. Uygulamada oda ve 
sendikaların kooperatiflere ortak olup olamayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Yapılan 
bu düzenlemeyle, söz konusu tereddütler de giderilmiş olacaktır. 

Öte yandan, mevcut yasa metninde kooperatif kurabilecekler arasında sayılan "cemiyetlerin" 
hukukî varlıkları Dernekler Kanunuyla sona erdirilmiş olup, bunların faaliyetleri günümüzde mes
lek odaları tarafından sürdürülmektedir. 

Kooperatifler Kanununun mevcut 1 inci maddesinde kooperatifler "teşekkül" olarak tanımlan
mıştır. Bilindiği gibi teşekkül, organizasyon anlamına gelmekte olup, literatürde genellikle kamu ik
tisadî teşebbüsleri için kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle kooperatiflerin nitelikleri hukukî 
bakımdan tartışma konusu olmaktadır. 

Tasarı ile yapılan düzenlemede "teşekkül" kavramı yerine "ortaklık" kavramı kullanılarak 
kooperatiflerin gerçek kimliklerini kazanmaları sağlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle Kanun Tasarısı olumlu mütalâa edilerek maddelerine geçilmesi 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz, gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Kâtip 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Üye 
Ahmet Rıza Acar 

Aydın 
Üye 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Öztürk 
Sinop 

(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 
Üye 

Nejat Gencan 
Edirne 
Üye 

Vezir Akdemir 
İzmir 
Üye 

Hasan Angı 
Konya 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Sözcü 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Üye 
Şemsettin Murat 

Elazığ 
Üye 

Sedat Uzunbay 
İzmir 
Üye 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Üye 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTIGI METİN 

KOOPERATİFLER KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 24.4.1969 tarihli ve 1163 

sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere 
ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaç
larını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp 
korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir ser
mayeli ortaklıklara kooperatif denir." 

MADDE 2. - 1163 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - Kamu ve özel hukuk tüzel 
kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri 
kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, 
önderlik edebilir ve ortak olabilirler." 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

KOOPERATİFLER KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Kanun Tasarısının 1 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. - Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Kanun Tasarısının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Kanun Tasarısının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 403) 

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/784) 

T.C. 
Başbakanlık 2.4.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-844/1513 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.3.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Emniyet Teşkilatında görevli personelin özlük haklarından biri, rütbe yükselmesidir. Per
sonelin özlük haklarının korunması ve hiyerarşik yapıya dayalı rütbe sistemine bağlı olarak Teş
kilatta olması gereken personel piramidinin oluşturulması gerekçesi ile 2001 yılında 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen ek 23 üncü maddeyle kadrosuzluk nedeniyle emeklilik sis
teminin 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbeleri için birlikte uy
gulamaya konulacağı ve buna bağlı olarak 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 500'ü, 2 nci 
Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 800'ü aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin 11.6.2003 tarihli ve E.2001/346, K.2003/63 sayılı Kararı ile; 
3201 sayılı Kanunun ek 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının iptal edilmesi üzerine iptal edilmeyen 
fıkralarının uygulama olanağı kalmamıştır. Söz konusu fıkraların uygulanması halinde ise, alt 
kademe rütbelerde bulunan personelin zorunlu emekli edileceği, bu durumun genç ve başarılı per
sonelin mağduriyetine yol açacağı, alt kademe rütbelerdeki personel sayısının azalmasına neden 
olacağı ve hizmeti olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kısmî iptal kararı üzerine 3201 sayılı Kanunun ek 23 üncü maddesinin 
ruhunda ve lafzında bütünlük kalmadığından uygulamaya yönelik duraksamanın giderilmesi 
amacıyla Danıştay Başkanlığından görüş sorulmuştur. 

Danıştay İdarî İşler Kurulunun 5.1.2004 tarihli ve E.2003/38, K. 2004/1 sayılı Kararında belir
tilen "Bu kadrolara atama yapılması sorunu ancak yasal düzenleme ile çözümlenebileceği" görüşü 
gereğince 3201 sayılı Kanunun ek 23 üncü maddesi ve ek 23 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin 
geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması gereği ortaya çıkmıştır. 

Tasan bu amaçla hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile; Anayasa Mahkemesinin 11.6.2003 tarihli ve E.2001/346, K. 2003/63 
sayılı kararı ile 3201 sayılı Kanunun ek 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının iptal edilmesi üzerine 
uygulama imkânı kalmayan ek 23 üncü madde ile geçici 19 uncu maddenin birinci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 14.4.2004 

Esas No. : 1/784 

Karar No. : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.4.2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkan
lığınızca, 8.4.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 14.4.2004 tarihli 
26 ncı toplantısında İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip 
görüşmüştür. 

Bilindiği gibi, "emniyet teşkilatında olması gereken personel piramidinin oluşturulması" 
amacıyla, 2001 yılında, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 4638 sayılı Kanun ile değişiklik
ler yapılmıştır. Bu Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen ek 23 üncü maddede, kadrosuzluk nedeniy
le emeklilik sisteminin, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbeleri için 
birlikte uygulamaya konulacağı ve buna bağlı olarak "1 inci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 
500'ü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 800'ü aşamayacağı" hüküm altına alınmıştır. An
cak daha sonra kadrosuzluk nedeniyle emekli edilecek personelin tespitinde objektif kurallar belir
tilmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmış ve Anayasa Mahkemesi 1 inci 
Sınıf Emniyet Müdürlerinin kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmelerini düzenleyen fıkrayı iptal et
miştir. Bu durumda oluşturulması planlanan personel piramidinin gerçekleştirilmesi olanağı kal
mamıştır. Kanun Tasarısı bu nedenle kadrosuzluk nedeniyle emeklilik sistemini ortadan kaldırmak
tadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu 
tarafından aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür. 

- Ek 23 üncü maddenin metninde yer alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyen 
"1 inci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 500'ü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarının 800'ü 
aşamayacağı" hükmü ile kadro sınırlaması getirildiğinden, hizmet olumsuz etkilenecektir. 

- Mevcut 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinin sayısı 787'dir. 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri, 60 
olan yaş haddinden emekli olduklarından, 6 yıl süresince, yani 2009 yılına kadar hiç kimse 2 nci 
sınıftan 1 inci sınıfa terfi ettirilemeyecektir. 

- 6 yıl süresince hiç kimsenin 2 nci sınıftan 1 inci sınıfa terfi ettirilememesi nedeniyle; sadece 
6 yıllık sürede toplam 855 genç ve liyakatli 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, kendilerinden kaynaklan
mayan nedenle, zorunlu olarak, düşük bir aylık ile emekli edilmiş olacaklardır. 

- 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bir üst rütbeye terfi edememesi sonucunda, bu rütbe için 
yasada öngörülen 3 yıllık bekleme süresi 5 yıla uzayacağından, silsile yoluyla alt rütbelilerin terfi 
edebilecekleri üst rütbede boş kadro kalmayacağından aynı kanunun 55'inci maddesinde düzen
lenen zorunlu bekleme sürelerine aykırı olarak tüm rütbelerde bekleme süreleri uzamış olacaktır. 
Diğer bir ifade ile idare, yasaya aykırı olarak personelin rütbe sürelerini uzatmış olacaktır. 
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Tasarının tümü üzerinde Komisyon üyelerimiz tarafından yapılan açıklamalarda, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararıyla ortaya çıkmış olan bu durumun hizmet gerekleriyle bağdaşmamasının 
yanı sıra Teşkilat içinde önemli huzursuzluklara yol açtığı ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Tasarının tümü ile gerekçesi benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının yukarıda sözü edilen düzenlemeyi içeren ve Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 23 ün
cü maddesi ile geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrasını yürürlükten kaldıran 1 inci maddesi ile 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Şevket Gür soy 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Soydan 

Hatay 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 
Üye 

Selamı Uzun 
Sivas 
Üye 

Mehmet Kartal 
Van 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Reyhan Balandı 
Afyon 
Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 
Üye 

Şükrü Önder 
Yalova 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
Üye 

Şevket Arz 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı 

Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 23 üncü mad
desi ve geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşiî 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 403) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 401) 

Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuş
turucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sık
ça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) 

NOT: Tasan Başkanlıkça; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri; Tarım, Orman ve Kavis
leri ve Dışişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26.2.2003 

Sayı ; B.02.0.KKG.0.10/101-67 J/5755 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.11.2003 

tarihinde kararlaştırılan "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu 
ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
Malumları olduğu üzere ülkemiz, Afganistan'dan kaynaklanan uyuşturucu hammaddesi ile 

Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretilen asetik anhidrit sevkiyatlarında transit ülke konumunda 
bulunmaktadır. Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele alanında önemli bir role sahip olan Tür
kiye, bu çerçevede asetik anhidrit gibi ara maddelerin etkin bir biçimde denetlenmesine büyük 
önem atfetmektedir. Ülkemiz bu meyanda, Avrupa Birliği Komisyonu ile Uyuşturucu veya Psikot
rop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmayı 
müzakere etmiş olup, sözkonusu Anlaşma 26 Şubat 2003 tarihinde Brüksel'de imzalanmıştır. 

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında uluslararası işbirliğinin önemine inanan ve bu 
hususu tüm forumlarda vurgulayan ülkemiz, ara maddelerin denetlenmesini konu alan 1988 tarihli 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi de dahil olmak üzere, bu 
alanda tüm ilgili anlaşmalara taraf konumdadır. Ayrıca, 48 ülke ile ikili işbirliği anlaşmaları aktedil-
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mistir. Türkiye maddelerin denetlenmesine yönelik olarak çeşitli ülkelerce işbirliği halinde 
yürütülen çeşitli uluslararası operasyonların sevk ve idaresinde de önde gelen ülkeler arasında 
yeralmaktadır. Ara maddelerin kaçağa kaymalarının önlenmesi amacıyla etkin bir biçimde denet
lenmeleri hususunun taşıdığı önem, son olarak 16-17 Nisan 2003 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen 
BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 46 ncı Bakanlar Toplantısına katılan İçişleri Bakanımız 
Sayın Abdulkadir Aksu tarafından dile getirilmiş bulunmaktadır. 

Sentetik uyuşturucu maddeler ile eroin ve kokain üretiminde kilit bir rol oynayan ara mad
delerin etkin bir biçimde denetlenmesi suretiyle ülkemizin transit ülke konumundan çıkarılması 
gayretlerine de önemli bir katkı sağlayabileceği değerlendirilen sözkonusu Anlaşma; kapsam 
dahilindeki ara maddelerin ihracının çeşitli izin mekanizmalarına tâbi tutulmasını, bu çerçevede 
geniş bilgi değişimi ve işbirliği usulleri ihdas edilmesini, şüpheli durumlarda bazı sevkiyatların er-
telenebilmesini ve denetimin etkin bir biçimde sürdürülmesini teminen taraflar arasında bir Ortak 
İzleme Grubu kurulmasını öngörmektedir. 

AB tarafından onay işlemleri 7 Mart 2003 tarihinde tamamlanmış olan Uyuşturucu veya 
Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair An
laşmanın ülkemizce de mümkün olan erken bir tarihte onaylanmasının yararlı olacağı ve ülkemizin 
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında kaydettiği başarıyı pekiştireceği değerlendirilmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 23.2.2004 
Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/727 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 26.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuş
turucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Mad
delere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı", 5.1.2004 
tarihinde tali komisyon olarak komisyonumuza, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 19.2.2004 tarih ve 24 üncü birleşiminde Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları tem
silcilerinin de katılımlarıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile; Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop 
Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın 
Onaylanması Uygun Bulunmaktadır. 

Anlaşmanın sentetik uyuşturucu maddeler ile eroin ve kokain üretiminde kilit bir rol oynayan 
ara maddelerin etkin bir biçimde denetlenmesi için ülkemizin transit ülke konumundan çıkarılması 
gayretlerine önemli bir katkı sağlanacağı da düşünülmüştür. 

Anlaşma ile kapsam dahilindeki ara maddelerin ihracının çeşitli izin mekanizmalarına tâbi 
tutulması, bu çerçevede geniş bilgi değişimi ve işbirliği usulleri ihdas edilmesi, şüpheli durumlarda 
bazı sevkiyatların ertelenebilmesi ve denetiminin etkin bir şekilde sürdürülmesini teminen taraflar 
arasında bir ortak izleme grubu kurulması gibi konular düzenlenmiştir. 

Sözleşmede ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, maluliyet aylığı gibi gelirlerin ödenme şekil
lerine ilişkin hükümler de düzenlenmiştir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri Komis

yonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere, saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

Kâtip 
Bayram Özçelik 

Burdur 
Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Mahmut Duyan 

Mardin 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Üye 
Halil Kaya 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 401) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/727 8.1.2004 
Karar No. : 56 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 26.12.2003 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Mad
delerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, 5.1.2004 tarihinde esas 
komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Tarım, Orman ve Köyişleri; Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları ile Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 
7.1.2004 tarihli 23 üncü toplantısında, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile ülkemizin kaçakçılıkta transit ülke konumundan çıkarılması amacıyla, eroin ve 
kokain üretiminde kilit rol oynayan ara ve kimyasal maddelerin etkin bir şekilde denetlenmesini 
sağlayan ve Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan anlaşmanın onay
lanması uygun bulunmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında şu görüşler ortaya çıkmıştır; 

• Ülkemiz, uyuşturucu kaçakçılığının ana ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Uyuşturucu 
maddelerinin yapılmasında zorunlu olarak kullanılan sentetik ara ve kimyasal maddeler, batıdan 
doğuya nakledilmektedir. Daha sonra bu ara maddelerin işlenmesiyle uyuşturucu elde edilmekte ve 
trafik tersine dönmektedir. Tasarıyla, kimyasal sentetik maddelerin nakline denetim getirilmekte, 
yasadışı kimyasal maddelerin ticareti önlenmekte ve böylece uyuşturucu hammadde kaçakçılığının 
önüne geçilmiş olunmaktadır. 

• Söz konusu anlaşmayla getirilen denetimlerle, son yıllarda ülkemizde, özellikle de eğitim 
kurumlarında hızla yayılan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir adım 
atılmış olacaktır. 

• Anlaşma ile öngörülen işbirliği çerçevesinde sağlanacak denetimler, ülke menfaatlerine uy
gun ve yerinde bir düzenlemedir. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Tasan ile gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 
23 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle 
yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 401) 



— 5 — 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 

"evjık Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Kâtip 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 
Reyhan Balandı 

Afyon 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 

Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 
Şevket Orhan 

Bursa 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 

Üye 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Nıısret Bayraktar 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 

Üye Üye 
Mehmet Kartal Şükrü Önder 

Van Yalova 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 8.4.2004 
Esas No. : 1/727 
Karar No. : 195 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin 

Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 08 Nisan 2004 tarihli 
33 üncü toplantısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin 
katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz, Afganistan kaynaklı uyuşturucu hammaddesi ile Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
üretilen asetik anhidrit sevkiyatında transit ülke konumunda bulunmaktadır. 

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında uluslararası işbirliğinin önemine inanan Türkiye, 
bu alanda tüm ilgili anlaşmalara taraf konumundadır ve bu maddelerin denetlenmesine yönelik 
çeşitli uluslararası operasyonların sevk ve idaresinde önde gelen ülkelerdendir. 

Sentetik uyuşturucu maddeler ile eroin ve kokain üretiminde kilit rol oynayan ara maddelerin 
denetlenmesi suretiyle ülkemizin transit ülke konumundan çıkarılmasına yönelik, ara maddelerin 
kaçağa kaymalarının önlenmesi amacıyla imzalanan Anlaşma Komisyonumuzca benimsenmiş ve 
Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Ülkemizin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanındaki başarılarını 
pekiştireceği düşünülerek, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. ihsan Arslan 

Diyarbakır 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Eyyüp San ay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Öner Ergenç 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞ
TURUCU VEYA PSİKOTROP MAD
DELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIK
ÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL 
MADDELERE DAİR ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ARASINDA UYUŞ
TURUCU VEYA PSİKOTROP MAD
DELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIK
ÇA KULLANILAN ARA VE KİMYASAL 
MADDELERE DAİR ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - "Avrupa Topluluğu ve Tür
kiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya 
Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sık
ça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair 
Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı V. 
S. Güçlü 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Basesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ ARASINDA 

UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERİN YASADIŞI ÜRETİMİNDE SIKÇA 
KULLANILAN ARA VE KİMYASAL MADDELERE DAİR 

ANLAŞMA 
Bu metinde "Topluluk" olarak geçen "AVRUPA TOPLULUĞU" ile 
"Türkiye" olarak geçen "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" ve 
her ikisini kasteden "Anlaşmacı Taraflar"; 
20 Aralık 1988 tarihinde Viyana'da imzalanan ve bu metinde "1988 Sözleşmesi" olarak geçen 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çer
çevesinde; 

Bu amaçlarla sıkça kullanılan ara ve kimyasal maddelerin kaçağa kaymasını engellemek 
suretiyle uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretimini önlemeyi ve bununla mücadele et
meyi kararlaştırarak; 

1988 Sözleşmesi'nin 12. maddesini kabul ederek; 
15 Temmuz 1991 tarihindeki Londra G-7 Ekonomik Zirvesi'nde onaylanan Kimyasal Eylem 

Görev Grubu'nun (CATF) nihai raporunu kabul ederek ve bu maddelerin ihracatı ile ithalatını yapan 
ve transit konumunda olan bölge ve ülkeler arasında ikili anlaşmalar yapmak suretiyle uluslararası 
işbirliğini güçlendirmeye yönelik tavsiyeye katılarak; 

Uluslararası ticaretin sözkonusu ürünlerin kaçağa kaymalarına yönelik kullanılabileceğine ve 
özellikle ihracat ve ithalat kontrollerini birbirlerine bağlayarak ve geniş işbirliği sağlayarak, ilgili 
bölgeler arasında anlaşmalar yapmanın ve uygulamanın gerekli olduğuna kani olarak; 

Denetim altında olan maddelerin kaçağa kaymasını engellemek için Türkiye ve Topluluk 
arasında, özellikle de Türkiye'yi aday ülke olarak tanıyan Helsinki kararlan doğrultusunda, yardım 
ve işbirliği mekanizmalarını uluslararası düzeyde karara varılmış yönlendirme ve eylemlerle uyum 
içinde tesis etmeye yönelik ortak taahhütlerini doğrulayarak; 

Bu tür kimyasal maddelerin esasen ve geniş ölçüde meşru amaçlar için kullanıldığını ve ulus
lararası ticaretin aşırı denetim usulleriyle engellenmemesi gerektiğini kabul ederek; 

Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin yasadışı üretiminde sıkça kullanılan ara ve kimyasal 
maddelerin kaçağa kaymasının önlenmesine dair bir anlaşma yapmaya karar vermişler ve bu amaçla 
aşağıdaki kişileri tam yetkili temsilci olarak tayin etmişlerdir: 

AVRUPA TOPLULUĞU adına: 
Dimitrios RALLIS 
Avrupa Toplulukları Nezdinde Yunanistan Daimi Temsilci Yardımcısı 
Robert VERRUE 
Genel Müdür, Avrupa Toplulukları Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel 

Müdürlüğü 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ adına: 
Mustafa Oğuz DEMİRALP 
Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi 
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi 
Tam ve uygun bir biçimde yetki belgelerini değişerek AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA 

MUTABIK KALMIŞLARDIR: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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MADDE1 
Anlaşmanın Kapsamı 

1. Bu anlaşma, ticaret ve sanayinin meşru çıkarlarının tanınmasına bağlı kalmak kaydıyla, 
uyuşturucu veya psikotrop maddelerin yasadışı üretiminde sıkça kullanılan maddelerin kaçağa kay
masını önlemek için Anlaşmacı Taraflar arasındaki idari işbirliğini güçlendirmeye yönelik önlem
lerin alınmasını öngörmektedir. 

2. Bu amaçla, Anlaşmacı Taraflar özellikle aşağıdaki hususlarda, bu anlaşmada öngörüldüğü 
biçimde birbirlerine yardım edeceklerdir: 

- 3. fıkrada değinilen maddelere ilişkin ticaretin, yasadışı amaçlara kaymalarının önlenmesi 
amacıyla denetlenmesi, 

- Madde ticaretinin izlenmesine ilişkin ilgili yasaların doğru bir biçimde uygulanmasını temin 
ederek, idari yardımın sağlanması. 

3. Bu Anlaşma, dokuzuncu maddede sağlanan Ortak İzleme Grubu'nun yetkisi dahilinde 
benimsenebilecek olası değişikliklere bağlı kalmak kaydıyla, 1988 Sözleşmesi'nin ekinde sıralanan 
bu metinde de "denetim altında olan maddeler" olarak geçen kimyasal maddelere uygulanır. 

MADDE 2 
Ticaretin İzlenmesi 

1. Anlaşmacı Taraflar denetim altında olan maddelerin, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin 
yasadışı üretimine kayabileceklerine dair makul gerekçeye sahipse, özellikle de yükleme sıradışı 
miktarlarda veya sıradışı koşullarda gerçekleşiyorsa, kendi inisiyatifleriyle birbirlerine danışacak
lar ve birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

2. Bu Anlaşmanın Ek-A'sında sıralanan denetim altında olan maddeler bağlamında, Anlaşmacı 
Taraflardan ihraç edenin yetkili makamı, ihraç izninin verildiği anda, ancak sevkiyattan önce ihracat 
izninin bir örneğini Anlaşmacı Taraflardan ithal edenin yetkili makamına gönderecektir. İlgilinin ih
racat ülkesinde birden fazla ihracat işlemini kapsayan açık münferit bir ihracat izninden faydalan
ması durumunda özel bilgi sağlanacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın Ek-B'sinde sıralanan denetim altında olan maddeler bağlamında, Anlaşmacı 
Taraflardan ihraç edenin yetkili makamı ihracat izninin bir örneğini Anlaşmacı Taraflardan ithal 
edenin yetkili makamına gönderecek ve ancak Anlaşmacı Taraflardan ithal edenin onay vermesi 
halinde ihracata izin verilecektir. 

4. Anlaşmacı Taraflar, bu maddeye istinaden temin edilmiş herhangi bir bilgiye veya talep edil
miş herhangi bir önleme ilişkin gerekli geribildirimi birbirlerine mümkün olan en kısa sürede sağ
lamayı üstlenirler. 

5. Yukarıda belirtilen ticari kontrol önlemlerini yerine getirirken, ticaretin meşru çıkarlarına tam 
olarak riayet edilmelidir. Özellikle de, 3. fıkrada belirtilen hallerde, Anlaşmacı Taraflardan ihraç edenin 
mesajının ithal eden tarafından alınmasından sonraki 15 işgünü içinde yanıt verilmelidir. Bu süre zar
fında yanıtın verilmemesi ithalat izninin verilmesi olarak değerlendirilir. İthalat iznine yapılan ret An
laşmacı Taraflardan ihracatı yapana bu süre içinde ret nedenleri belirtilerek yazılı olarak bildirilecektir. 

Madde 3 
Sevkiyatın Ertelenmesi 

1. Anlaşmacı Taraflardan herhangi birinin, denetim altında olan maddelerin, uyuşturucu veya 
psikotrop maddelerin yasadışı üretime kayabileceklerine dair makul gerekçeye sahip olması 
durumunda, veya Madde 2(3)'te tanımlanan hallerde, Anlaşmacı Taraflardan ithal edenin erteleme 
talep etmesi durumunda, sevkiyatlar teknik olarak alınması gereken önlemlerin uygulanmasına 
halel gelmemesi kaydıyla ertelenecektir. 

2. Anlaşmacı Taraflar şüpheli operasyonlara ilişkin bilgi temini konusunda birbiriyle işbirliği 
yapacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 401) 



— 10 — 

MADDE 4 
Karşılıklı İdari Yardım 

1. Anlaşmacı Taraflar, denetim altında olan maddelerin, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin 
yasadışı üretimine kaymasını önlemek için kendi inisiyatifleriyle ya da talep üzerine birbirlerine bil
gi sağlayacaklar ve şüpheli durumları inceleyeceklerdir. Gerektiğinde, kaçağa kaymayı engellemek 
için uygun olan önleyici tedbirleri alacaklardır. 

2. Herhangi bir bilgi verilmesi veya önlem alınması talebine mümkün olan en kısa sürede 
uyulacaktır. 

3. İdari yardım talepleri, talebin yapıldığı Anlaşmacı Tarafın yasal hükümler veya yönetsel 
düzenleyici kurallarına uygun olarak yerine getirilecektir. 

4. Anlaşmacı Tarafın tam yetkili memurları, diğer Anlaşmacı Tarafın rızasıyla ve bu tarafça 
belirtilen koşullara bağlı kalmak kaydıyla, diğer Anlaşmacı Tarafın topraklarında yürütülen soruş
turmalarda hazır bulunabileceklerdir. 

5. Anlaşmacı Taraflar, delil toplamayı kolaylaştırmak için birbirlerine yardım edeceklerdir. 
6. Bu madde çerçevesinde sağlanan idari yardım, ceza işlerinde karşılıklı adli yardımla ilgili 

kurallara halel getirmeyecek veya adli makamın talebi üzerine yürütülen kuvvetlerce elde edilen 
bilgilere, bu tür bilgilere ilişkin haberleşmeye o makam tarafından izin verildiği durumlar dışında 
uygulanmayacaktır. 

7. Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin yasadışı üretiminde sıkça kullanılan ancak bu anlaş
ma kapsamına dahil edilmeyen kimyasal maddelere ilişkin bilgi istenebilecektir. 

MADDE 5 
Bilgi Alış-verişi ve Gizlilik 

1. Anlaşmacı Taraflar'ın herbirine uygulanabilen kurallara bağlı olarak bu Anlaşma'ya is
tinaden iletilen herhangi bir bilgi, hangi biçimde olursa olsun, gizli ve sınırlı niteliktedir. Bu bilgi 
resmi gizlilik derecesini haiz olacak ve bilgiyi alan Anlaşmacı Tarafın ilgili yasal veya idari hüküm
leri ve Topluluk makamlarına uygulanan aynı nitelikli hükümler çerçevesinde benzeri bilgilere sağ
lanan korumadan faydalanacaklardır. 

2. Teşhis edilmiş veya teşhis edilebilir bir şahsa ait bütün bilgilerin kastedildiği şahsi veriler, 
sadece Anlaşmacı Taraflar'dan alıcı tarafın bu tür verileri en azından temin eden kadar korumayı 
üstlendiği durumlarda karşılıklı olarak değiştirilebilir. Bu amaçla, Anlaşmacı Taraflar birbirlerine, 
mümkün olduğu takdirde, Üye Ülkelerde yürürlükte olan yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere, 
uygulanmakta olan kurallar hakkında bilgi aktarırlar. 

3. Madde 3'te yeralan denetim altında olan maddelere ilişkin yasalara uymaktaki yetersizlikler
den kaynaklanan adli veya idari soruşturmalarda, bu Anlaşma'ya göre elde edilen bilgilerin kul
lanımının, bu Anlaşma'nın amaçlarına yönelik olduğu mütalaa edilir. Böylece, Anlaşmacı Taraflar, 
kanıt kayıtları, raporları ve ifadeleriyle mahkemeye getirilen davalarda veya suçlamalarda, bu An
laşma'nın hükümleri uyarınca elde edilen bilgileri ve başvurulan belgeleri kanıt olarak kullanabilir
ler. Bu bilgileri temin eden veya bu belgelere ulaşılmasını sağlayan yetkili makama bilgi ve bel
gelerin kullanıldığı bildirilir. 

4. Elde edilen bilgiler yalnızca bu Anlaşma'nın amaçları için kullanılır. Anlaşmacı Taraflar'dan 
birisi bu bilgileri başka bir amaç için kullanmayı istemesi durumunda, öncelikle bilgiyi temin eden 
makamın yazılı onayını alması gerekir. Bu tür kullanım o makam tarafından kararlaştırılan her kısıt
lamaya tabi olacaktır. 

MADDE 6 
Yardım Sağlama Zorunluluğunun İstisnaları 

1. Bu Anlaşma'ya göre, Anlaşmacı bir Tarafın yardımın aşağıdaki özellikleri taşıdığını düşünmesi 
halinde, yardım reddedilebilir veya bazı koşulların veya gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlanabilir: 

(a) Bu Anlaşma'ya göre yardım sağlaması talep edilen Türkiye veya Topluluğa Üye bir Dev-
let'in egemenliğine halel getirebilecek; veya; 
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(b) Kamu politikasına, güvenliğine veya diğer önemli çıkarlara, özellikle de 5. maddenin 2. fık
rasında sözedilen durumlara halel getirebilecek; veya; 

(c) Sınai, ticari veya profesyonel bir sırrı ihlal eden. 
2. Yardım, talebin yapıldığı makam tarafından devam eden bir soruşturma, kovuşturma veya 

cezai takibata müdahale edeceği gerekçesiyle ertelenebilir. Bu durumda, talebin yapıldığı makam, 
istediği koşullara bağlı olmak kaydıyla, yardımın yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere baş
vuruyu yapan makama danışacaktır. 

3. Başvuran makam, talep edildiği takdirde kendi başına sağlayamayacağı yardımı talep et
tiğinde, talebinde bu hususa dikkat çekmelidir. Bu tür bir talebin nasıl karşılanacağına karar vennek, 
talebin yapıldığı makamı ilgilendirir. 

4.1. ve 2. fıkralarda sözedilen durumlarda, talebin yapıldığı makamın kararı ve gerekçeleri baş
vuran makama gecikmeksizin iletilecektir. 

MADDE 7 
Teknik ve Bilimsel İşbirliği 

Anlaşmacı Taraflar kaçağa kayma ve karşı önlemler alanında idari ve icrai yapıları güçlendir
mek ve ticaret ile sanayi alanında işbirliğini geliştirmek de dahil olmak üzere ve karşı önlemlerin 
yanısıra yeni kaçağa kayma yöntemlerinin tespitinde işbirliği yaparlar. Bu tür teknik işbirliği, ilgili 
yetkililer için özellikle eğitim ve değişim programlarıyla ilgili olabilir. 

MADDE 8 
Uygulama Önlemleri 

1. Anlaşmacı Taraflar'ın herbiri bu Anlaşma'nın uygulanmasını koordine etmek için yetkili bir 
makam veya makamlar tayin edecektir. Bu makamlar, bu Anlaşma'nın amaçları bakımından birbir
leriyle doğrudan temas kuracaklardır. 

2. Anlaşmacı Taraflar birbirlerine danışacaklar ve bu Anlaşma'nın hükümlerine uygun olarak 
onaylanan uygulama kurallarının ayrıntıları konusunda sonradan birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

MADDE 9 
Ortak İzleme Grubu 

1. Ara ve kimyasal maddelerin denetimi konusunda bu Anlaşma'nın Anlaşmacı Taraflar'dan 
her birinin temsil edileceği ve bu metinde "Ortak İzleme Grubu" olarak adlandırılan Ortak bir İz
leme Grubu kurulmuştur. 

2. Ortak İzleme Grubu, karşılıklı anlaşmaya göre hareket edecektir. Kendi usul kurallarını ken
disi kabul edecektir. 

3. Ortak İzleme Grubu, karşılıklı anlaşmayla belirlenen tarihte, yerde ve programla, normal 
olarak yılda bir kez toplanacaktır. 

Ortak İzleme Grubu'nun olağanüstü toplantıları, Anlaşmacı Taraflar'ın karşılıklı anlaşmasıyla 
yapılabilir. 

MADDE 10 
Ortak İzleme Grubu'nun Rolü 

1. Ortak İzleme Grubu bu Anlaşma'yı idare edecek ve uygun bir biçimde yerine getirilmesini 
sağlayacaktır. Bu amaçla: 

- Bu Anlaşma'nın doğru biçimde işlemesini sağlamak için gerekli yollan inceleyecek ve geliştirecektir. 
- Anlaşmacı Taraflar'ca bu Anlaşma'nın uygulanışındaki deneyimleri hakkında düzenli olarak 

bilgilendirilecektir. 
- 2. fıkrada öngörülen durumlarda karar verecektir. 
- 3. fıkrada öngörülen durumlarda tavsiyelerde bulunacaktır. 
- 7. Madde'de sözedilen teknik işbirliği önlemlerini inceleyecek ve geliştirecektir. 
- Ara ve kimyasal maddeler ile ilgili konulannda mümkün olan diğer işbirliği biçimlerini in

celeyecek ve geliştirecektir. 
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2. Ortak İzleme Grubu Ek-A ve B'yi değiştirmeye yönelik kararlan karşılıklı nza ile onaylayacaktır. 
Bu tür kararlar, Anlaşmacı Taraflar'ca kendi mevzuatlanna uygun olarak uygulanacaktır. 
Eğer Ortak İzleme Grubu'nda Anlaşmacı Tarafın bir temsilcisi bu amaçla gerekli olan usulleri 

tamamlamak kaydıyla bir karan kabul ettiyse, karar, tarihin belirtilmemesi durumunda, usullerin 
tamamlanmasının bildirilmesinden sonraki ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir. 

3. Ortak İzleme Grubu, Anlaşmacı Taraflar'a aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunacaktır: 
(a) Bu Anlaşma'ya yapılacak değişiklikler; 
(b) Bu Anlaşma'nın uygulanması için gereken diğer önlemler. 

MADDE 11 
Diğer Anlaşmalarda Bulunan Yükümlülükler 

1. Avrupa Topluluğu'nun ve Üye Devletlerin bu konudaki yetkileri dikkate alınarak, bu Anlaş
ma'nın hükümleri: 

- Anlaşmacı Taraflar'ın başka bir uluslararası anlaşma veya sözleşmeden kaynaklanan yüküm
lülüklerini etkilemeyecektir. 

- Üye Devletlerden biriyle Türkiye arasında yapılmış veya yapılabilecek denetim altında olan 
maddelere ilişkin anlaşmaların tamamlayıcı anlaşması sayılacaktır. 

- Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun yetkili bölümleri ile Üye Devletlerin ilgili bölümleri 
arasında Topluluğun yararına olabilecek ve bu Anlaşma çerçevesinde elde edilen herhangi bir bil
ginin iletişimini denetleyen Topluluk hükümlerini etkilemeyecektir. 

2. 1. Fıkra hükümlerine rağmen, bu Anlaşma'nın hükümleri, Üye Devletlerden biriyle Türkiye 
arasında denetim altında olan maddeler hakkında yapılmış veya yapılabilecek herhangi bir ikili an
laşmanın hükümleriyle bağdaşmaması durumunda, ikili anlaşmaya göre öncelik taşıyacaktır. 

3. Bu Anlaşma'nın uygulanabilirliğine ilişkin sorunlar açısından ise, Anlaşmacı Taraflar sorun-
lan, 9. maddeye göre kurulan Ortak İzleme Grubu çerçevesinde çözmek için birbirleriyle istişare 
edeceklerdir. 

4. Anlaşmacı Taraflar, denetim altında olan maddeler hakkında diğer ülkelerle alınmış önlem
lerin herbirini de birbirlerine bildireceklerdir. 

MADDE 12 
Yürürlüğe Girme 

Bu Anlaşma, Anlaşmacı Taraflar'dan herbiri için uygulanan kurallara göre Anlaşmacı Taraf
lar'ın onay, kabul veya uygun bulmaya ilişkin ilgili belgelerini birbirlerine tevdi ettikleri tarihi 
müteakip ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir. 

MADDE 13 
Süre ve Fesih 

1. Bu Anlaşma 5 yıl süreyle geçerlidir ve başka türlü istenmediği takdirde, bu dönemi izleyen 
diğer dönemlerde aynı süre için kontratsız olarak yenilenecektir. Bu Anlaşma'nın geçerliliği Tür
kiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla sona erecektir. 

2. Bu Anlaşma, Anlaşmacı Taraflar'ın karşılıklı onayıyla değiştirilebilir. 
3. Anlaşmacı Taraflar'dan herhangi biri, diğer Anlaşmacı Tarafa 12 ay öncesinden yazılı bir bil

dirimde bulunmak suretiyle bu Anlaşma'dan çekilebilir. 
MADDE 14 

Geçerli Metinler 
Danimarka, Hollanda, İngiliz, Fin, Fransız, Alman, Yunan, İtalyan, Portekiz, İspanyol, İsveç ve 

Türk dillerinde birer nüsha olarak düzenlenen ve bütün nüshaları eşit derecede geçerli olan bu An
laşma, Anlaşmacı Taraflar'a asıl nüshaları gönderecek olan Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreter
liği 'nin arşivlerinde saklanacaktır. 
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26 Şubat 2003 tarihinde Brüksel'de akdedilmiştir. 

Hecho en Bruselas: el veintiseis de febrero del dos rnil trcs. 

Uöiîerdiget i BîtHceîles den seksogfyversde febru&r to tusirid og îre. 

Geschehen zu Bilişsel am sechsundz\vaîizigsîen Febtuar zvreitause-ıduaüdrei. 

'Eyıvs cmç BpüÇöJjEç, orıç eİKCcn ify <I>sŞpox>-apLcv> &6o x&i-d&r.c; ~pi&. 

Done at Brussels or; the twenty-sixth day of FebTuary in thz year rsyo thousand and tbree. 

Fail: â. Bnocellss, la vingt-six fevrier de\ıx mille Sxois. 

Faito a Bruxe51es, addi' verıtisei febbrado duemilatıe. 

Getlaan ıe Brass-rel, de zesentw«jtsgste februari tweeduizeruidrie. 

Feito em Bruxelas, em virits e seis de Fevsreiro de dois nıil e tres. 

Tehty Brysselissâ kahde.ntenak:ymmenenteaâkuucîentena pSivanâ helmikuuta vuorma 
kaksituhattiiicoime 

Sora skedde i Bryssel d*x\ tjugosjatts februari tjugohundraue. 

Türkiye Cumhuriyeti adına 
İmza 

Por la Comunidad Europea 
For Det Europaeiske Faellesskab 
Für die Europaische Gemeinschaft 
Tuz TTTV EupaHtatJdi Koıvörrtra 
For the European Communiry 
Pour la Communaute europeenne 
Per la Comunita europea 
Voor de Europese Gemeenschap 
Pela Comunidade Europeia 
Euroopan yhteisön puolesta 
Pa Europeiska gemenskapens vâgnar 

(İmza) (İmza) 
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EK-A 

Madde 2(2)' de sözü edilen önlemlere tâbi maddeler 
Acetone 

Anthranilic Acid 
Ethyl Ether 
Hydrochloric Acid 
Methyl Ethyl Ketone 
Phenylacetic Acid 
Piperidine 
Sulphuric 
Acid Toluene 

EK-B 
Madde 2(3)'te sözü edilen önlemlere tâbi maddeler 

N-Acetylanthranilic Acid 
Acetic Anhydride 

Ephedrine 

Ergometrine 

Ergotamine 
Isosafrole 
Lysergic Acid 

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone 
Norephedrine 

1 -Phenyl-2-propanone 
Piperonal 

Potassium Permanganate 
Pseudoephedrine 
Safrole 

Not: Gerektiği durumlarda, maddelerin listesi tuz oranlarına ilişkin bir referansı mutlaka 
içermelidir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 400) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) 

T.C. 
Başbakanlık 12.12.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-752/5510 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.12.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında, her iki ülkenin vatandaşları ve çalışan
larının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına 
alınabilmesi amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi" 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Sözleşme yürürlüğe girdiğinde; 
- Her iki âkit taraf vatandaşları sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem 

göreceklerdir. 

- Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, her 
iki âkit tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün olacaktır. 

- Geçici görevli olarak diğer âkit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer 
âkit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere 
diğer taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenmiş olacaktır. Bu 
çerçevede, mükerrer sigortalılık önlenecektir. 

- Âkit taraflardan birinin ülkesinde çalışanların diğer âkit tarafta ikamet eden aile bireylerinin 
sağlık yardımları, geçici görevli olarak diğer âkit tarafa gönderilenlerin bu görevleri sırasında ih
tiyaç duymaları halinde kendilerine sağlanacak sağlık yardımları, bir taraftan aylık alan ve diğer 
âkit tarafta ikamet edenlerin, müşterek aylık alanların ve geçici ikamet hallerinde ihtiyaç duyulacak 
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acil sağlık yardımları güvenceye alınmaktadır. 

- Aylık veya gelir almakta iken diğer âkit taraf ülkesine giden ve burada ikamet edenlerin ay
lıkları yeni ikamet yerinde de ödenecektir. 

- Her iki âkit taraf sigortalılarının geçici iş göremezlik hallerinde sağlık ve diğer para yardım
larından yararlanmaları mümkün olacaktır. 

- İş kazası veya meslek hastalığı geliri almakta iken ikametgâhlarını diğer âkit taraf ülkesine 
nakledenlere bu gelirleri diğer tarafta da ödenmeye devam edecektir. 

- Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal 
güvenlik kuruluşu tarafından yapılacaktır. 

- Her iki âkit taraf yetkili makam ve kurumların sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü 
yardımı sağlayacak ve gerekli kolaylığı göstereceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalısına ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/717 23.2.2004 
Karar No. : 42 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 12.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı", 20.12.2003 tarihinde tali 
komisyon olarak komisyonumuza, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 19.2.2004 tarihli 24 üncü birleşiminde Dışişleri ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik bakanlıkları temsilcilerinin de katılımlarıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Sözleşme ile, 
Her iki âkit taraf ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit 

işlem görecekleri, 
Her iki tarafta geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinin mümkün olacağı, 
Geçici görevliler için mükerrer sigortalılığın önleneceği, 
Sağlanacak sağlık yardımlarının güvence altına alınmasının sağlanacağı, 
Aylık veya gelir almakta iken diğer âkit ülkeye giden ve burada ikâmet edenlerin aylıklarının 

burada ödeneceği, 
Her iki âkit taraf sigortalıların geçici iş göremezlik hallerinde sağlık ve diğer para yardımların

dan yararlanacakları 
Düzenlenmiştir. 
Sözleşmede ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, maluliyet aylığı gibi gelirlerin ödenme şekil

lerine ilişkin hükümler de düzenlenmiştir. 
Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 nci ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri 

Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

zaffer R. Kurtulmıtşoğlu 
Ankara 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

Kâtip 
Bayram Özçelik 

Burdur 
Üye 

İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Mahmut Duyan 

Mardin 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Üye 
Halil Kaya 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/717 
Karar No. : 198 8.4.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenhk Sözleşmesinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8 Nisan 2004 tarihli 33 üncü 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katıl
malarıyla görüşülmüştür. 

İki taraf vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem 
göreceklerini, her iki âkit tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesini, mükerrer sigor
talılığın önlenmesini, ihtiyaç duyulacak acil sağlık yardımlarının güvenceye alınmasını, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile maluliyet aylığı almakta iken ikâmetgâhlarını diğer âkit taraf ülkesine nakleden
lere bu gelirlerin ödenmesine devam edilmesini öngören Sözleşme, Komisyonumuzca benimsenmiş 
ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 
Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Halil Akyiiz 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Öner Ergenç 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL 
GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-2 Ekim 2003 tarihinde An

kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL 
GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 ne i maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

G. Aksit 

Millî Savunma Bakanı V. 
B. Atalay 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

A. Şener 
Devlet Bakanı 

A. Babacan 
Devlet Bakanı 

K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

R. Akdağ 
En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 

B. Yıldırım 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 

A. Aksu 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M Başesgioğlıı 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İLE 

ÇEK CUMHURİYETİ 

ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti; (bundan sonra âkit taraflar olarak anılacaktır) sos
yal güvenlik alanında iki Devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla, aşağıdaki hususlarda an
laşmışlardır: 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 
Tanımlar 

1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
a) "Mevzuat" 2 nci maddede belirtilen sosyal güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin kanun, 

tüzük ve yönetmelikleri, 
b) "Yetkili Makam" 
Türkiye Cumhuriyeti bakımından; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer ilgili 

Bakanlıkları 
Çek Cumhuriyeti bakımından; Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığını, 
c) "Yetkili Kurum" 2 nci maddede belirtilen mevzuatların uygulanmasından sorumlu kurum 

veya kurumları, 
d) "Kurum " 2 nci maddede belirtilen mevzuatların tamamını veya bir kısmını uygulamakla 

görevli makam ya da kurumu, 
e) "Sigortalı" 2 nci maddede belirtilen mevzuatların uygulandığı ve uygulanmış olduğu kim

seyi, 
f) "SigortalılıkSüresi" Sigorta primi veya kesenek ödenmiş yada ödenmiş sayılan süreleri, 
g) "Aylık ve Yardım " 2 nci maddede belirtilen mevzuatlarda öngörülen herhangi bir aylık, gelir 

ve yardımı, 
h) "Aynî Yardım " nakdî yardımlar dışındaki sağlık yardımı ve hizmetlerini, 
i) "Oturma " Sürekli bulunulan yeri, 
j) "Bulunma " Geçici bulunulan yeri, 
k) "Aile Bireyi" Yetkili kurumca uygulanan mevzuata göre aile bireyi olarak tanımlanan veya 

öyle kabul edilen kimseleri, 
1) "Hak sahibi" Aylık ve yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, o mevzuata göre hak-

sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseleri, 
İfade eder. 
2. Bu maddede tanımlanmayan herhangi bir terim, uygulanacak mevzuatta hangi anlamda kul

lanılmış ise, o anlamı ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 



Madde 2 
Maddî Uygulama Alanı 

1. Bu Sözleşme; 
A- Çek Cumhuriyeti bakımından; 
1) Hastalık sigortasını, 
2) Sağlık sigortasını, 
3) Emeklilik sigortasını, 
4) İş kazası ve meslek hastalıklarını, 
5) Devlet sosyal yardımı (ölüm ve çocuk yardımını), 
6) İşsizlik sigortasını 
Düzenleyen mevzuata uygulanır. 
B- Türkiye Cumhuriyeti bakımından; 
1) İşçileri kapsayan Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununu 

(malûllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık) 
2) Devlet memurlarının emeklilik haklarını düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununu (malûllük, yaşlılık ve ölüm) 
3) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu (malûllük, yaşlılık ve ölüm) 
4) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tâbi olan sandıklarla ilgili 

mevzuatı (malûllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık) 
5) Bir hizmet akdine tâbi olarak çalışan sigortalılar açısından uygulanan İşsizlik Sigortası 

Kanununu 
2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu sözleşme 1 inci fıkrada belirtilen mevzuatı 

değiştiren, yeniden düzenleyen veya bu mevzuat yerine geçen ya da bu mevzuata ek hükümler 
getiren her türlü mevzuata da uygulanır. 

3. Bu sözleşmenin yeni bir sosyal güvenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta koluna dair mev
zuata uygulanması, taraflar arasında bu amaçla ek bir sözleşme imzalanması yolu ile gerçekleştirilir. 

Madde 3 
Kişisel Uygulama Alanı 

Bu sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu sözleşme hükümleri, her iki Âkit Taraf 
mevzuatından birine veya her ikisine evvelce tâbi olmuş bulunan veya Âkit Taraflardan birinin 
mevzuatına halen tâbi olan kişiler ve bunların aile bireyleri ile hak sahiplerine uygulanır. 

Madde 4 
İşlem Eşitliği 

Bu sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, Âkit Taraflardan birinde oturan ve kendilerine 
bu sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, oturdukları Âkit Tarafın mevzuatının sağladığı haklar
dan, o Âkit Tarafın vatandaşları ile aynı koşullar dahilinde yararlanırlar. 

Madde 5 
Yardımların İhracı 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre elde edilen yardımlar, bu sözleşmede aksine bir 
hüküm yoksa, 3 üncü madde kapsamında bulunan kimselerin diğer Âkit Taraf ülkesinde veya Âkit 
Taraf ülkeleri dışında üçüncü bir ülkede oturmaları halinde de aynen ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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Madde 6 
Yardımların Birleşmemesi 

1. Bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımlarıyla veya bir kazançla birleşmesi halinde, Âkit 
Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi gerekiyor
sa, diğer Akit Tarafın mevzuatı gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılmış olması veya 
diğer Âkit Taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde de benzer hükümler uygulanır. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri her iki tarafın yetkili kurumlarınca 19 ve 24/b maddelerine 
göre çakışan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile meslek hastalığı yardımlarına uygulanmaz. 

İKÎNCİ BÖLÜM 
UYGULANACAK MEVZUAT 

Madde 7 
Genel Kurallar 

Bu sözleşme aksine bir hüküm yoksa; 
1. Bir taraf ülkesinde ücretli çalışanlar, bu çalışmaları ile ilgili olarak, kendilerinin diğer taraf 

ülkesinde oturmaları ya da işverenin veya işverenin işyeri merkezinin diğer taraf ülkesinde bulun
ması halinde dahi, çalıştıkları taraf ülke mevzuatına tâbi olur. 

2. Faaliyetini bir taraf ülkesinde icra eden bağımsız çalışan, diğer taraf ülkede otursa dahi, 
faaliyetini yürüttüğü taraf ülke mevzuatına tâbi olur. 

Madde 8 
Geçici Görevlendirme 

Âkit Taraf ülkesinde istihdam edilen bir ücretli çalışan, işvereni tarafından belirli bir işin ifası 
için diğer Âkit Taraf ülkesine geçici görevli olarak gönderilirse, bu kimse aynı işverenin ücretli 
çalışanı sıfatını koruduğu takdirde, 24 ayı geçmemek koşulu ile birinci Âkit Taraf ülkesinin mev
zuatına tâbi olur. 

Madde 9 
Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli 

1. Bir işyerinin, başkası hesabına veya kendi adına uluslararası yolcu veya mal taşımacılığı 
yapan ve işyeri merkezi diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan, dolaşan veya sefer yapan personelin
den olan kimse, bu Âkit Tarafın mevzuatına tâbi olur. 

2. Anılan işyerinin merkezinin bulunduğu taraf dışındaki Âkit Taraf ülkesinde bir şube veya 
daimi temsilciliği tarafından çalıştırılan kimse bu şube veya daimi temsilciliğin bulunduğu tarafın 
mevzuatına tâbi olur. 

Madde 10 
Gemi Adamları 

Âkit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemide çalışanlar ve gemi adamları, bu Âkit Tarafın 
mevzuatına tâbi olurlar. 

Madde 11 
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri 

1. Âkit Taraf ülkelerden birinin diplomatik misyon ve konsolosluk görevlileri, gönderen Âkit 
Tarafın mevzuatına tâbi olurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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2. Mahallinden istihdam edilen özel personel görevlileri, bulunulan Âkit Tarafın mevzuatına 
tabidirler. Ancak, bu kimseler istihdam eden ülkenin vatandaşı iseler, işe alındıkları tarihi takip eden 
üç ay içerisinde, istihdam eden tarafın mevzuatının uygulanmasını tercih edebilirler. 

Madde 12 

Kamu Görevlileri 

Âkit Taraflardan birinin memurları veya benzeri personelleri kendilerini çalıştıran idarenin 
bağlı bulunduğu taraf ülkenin mevzuatına tâbi olurlar. 

Madde 13 

İstisnalar 

İşveren ve sigortalılarının müşterek ya da kendi nam ve hesabına çalışanların şahsî talepleri 
üzerine; Âkit Tarafların yetkili makamları ya da bu makamlarca yetkili kılınan kurumlar; bir kimse 
veya kişi grupları hakkında uygulanacak mevzuat bakımından bu sözleşmenin 7-12 nci maddelerin
deki istisnalar üzerinde anlaşabilirler. 

III. BÖLÜM 

ÖZEL HÜKÜMLER 

I. KISIM 

HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI 

Madde 14 

Sigortalılık Sürelerinin Bitirilmesi 

Eğer bir Âkit Tarafın mevzuatı uyarınca bir yardım hakkının elde edilmesi, sürdürülmesi veya 
yeniden kazandırılması için belirli bir sigorta süresine ihtiyaç varsa, bu durumda yetkili kurum, 
diğer Âkit Tarafın mevzuatına göre kazanılmış ve çakışmayan benzer sigorta sürelerini, gerektiği 
kadarıyla dikkate alır. 

Madde 15 

Yardımların Sağlanması 

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatı uyarınca yardım hakkını elde etmiş bir kimse, diğer Âkit 
Taraf ülkesinde şu hakları elde edecektir; 

- eğer söz konusu kişinin sağlık durumu bu yardımların hemen verilmesini gerektiriyorsa, 
sadece gerektiği kadarıyla diğer Âkit Taraf kurumu tarafından orada sigortalıymış gibi verilen sağ
lık yardımları, 

- ilk Âkit Tarafın yetkili kurumundan kendi mevzuatına göre doğrudan sağlanan nakdî yar
dımlar. 

2. Aynî yardımlar, 1 inci paragrafta belirtilen gerekliliğin dışında, ilk Âkit Taraf yetkili 
kurumunun onayı ile diğer Âkit Taraf ülkesinde sağlanabilir. 

3. Yardıma hak kazanan kişinin sağlığı ve hayatı için risk taşıyan gerekli ve acil durumlar hariç 
olmak üzere, protez uygulamaları ve diğer büyük maliyetli sağlık yardımları daima ilk Âkit Taraf 
yetkili kurumunun muvafakati şartına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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Madde 16 
Aylık Sahiplerinin Sağlık Sigortası ve Yardımları 

Akit Taraflardan birinin veya her birinin aylık sisteminden bir aylık almakta olan kişiler ülkesin
de ikamet ettikleri Âkit Tarafın sağlık sigortası mevzuatına tâbi olurlar. Aynı zamanda, sadece ikinci 
Akit Taraf mevzuatına göre bağlanmış bulunan bir aylık birinci Âkit Tarafın aylığı gibi kabul edilir. 

Madde 17 
Aynî Yardım Masraflarının Geri Ödenmesi 

1. Bir Âkit Tarafın yetkili kurumu, idarî masraflar hariç olmak üzere 15 inci madde uyarınca 
sağlanan sağlık yardımı masraflarını diğer Âkit Taraf kurumuna öder. 

2. Yetkili kurum tarafından geri ödenmesi istenilen masrafların tutarı, yardımı sağlamış olan 
kurum tarafından kendi sigortalılarına uyguladıkları fiyatlara göre tespit edilir. 

3. Yetkili kurumlar, yardımların temini ile teknik hususlar ve Âkit Tarafların kurumları arasın
daki masraf iadesi ile ilgili bağlayıcı yöntemler konusunda mutabakata varırlar. İdarî işlemlerin 
kolaylaştırılması amacıyla tüm vakalar için veya vakaların belirli bir grubu için, belirli şahsî durum
larda şahsî geri ödemeler yerine toplam ödemeler yapmak için de mutabakata varabilirler. 

II. KISIM 
MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARI 

Madde 18 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı bir sigortalılık 
süresinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, diğer Âkit Tarafın 
mevzuatına tâbi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak kaydı ile kendi mev
zuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirir. 

İlgilinin, bu maddenin uygulanması sonucu yardıma hak kazanamadığı durumlarda taraflar, 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulundukları üçüncü bir ülkedeki sigortalılık sürelerini de, 
aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirirler. 

2. Çek ve Türk mevzuatına göre sigortalılık sürelerinin geçiş metodu, İdarî Anlaşmada belir
tilecektir. 

Madde 19 
Yardımların Hesaplanması 

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı 18 inci madde hük
mü uygulanmaksızın kazanı lıyorsa, bu tarafın yetkili kurumu ödenmesi gereken yardım miktarını 
yalnız bu tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alarak belirler. 

2. İlgili kimse Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlara ancak 18 inci madde 
hükümlerinin uygulanması suretiyle hak kazanıyor ise, bu tarafın yetkili kurumu yardımları aşağıda 
belirtildiği şekilde hesaplar. 

a) Yetkili kurum, her iki Âkit Tarafın mevzuatlarına göre geçen bütün sigortalılık sürelerini yal
nız kendisinin uyguladığı mevzuata göre geçmiş gibi değerlendirerek nazarî miktarı hesaplar. 

b) Bununla birlikte, miktarı sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan yardımlar söz 
konusu ise, bu miktar (a) bendinde sözü edilen nazarî miktar olarak kabul edilir. 
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c) Yetkili kurum daha sonra bu fıkranın (a) veya (b) bendine göre hesaplanan nazarî tutarın, uy
guladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleri uzunluğunun, riskin meydana gelmesinden önce 
her iki Akit Tarafın mevzuatlarına göre geçen sigortalılık süreleri toplamı uzunluğuna olan oranını, 
fiilî tutar olarak belirler. Bu ilgiliye ödenecek tutardır. 

3. Yardımların hesabında dikkate alınacak ortalama kazanç, yetkili kurumun kendi mevzuatına 
tâbi olarak geçen sigortalılık süreleri içinde elde edilen kazançlara göre belirlenir. 

Madde 20 
Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri 

1.19' uncu madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigor
talılık sürelerinin toplam uzunluğu bir yılı bulmuyorsa ve yalnız bu süreler dikkate alındığında bu 
mevzuata göre hiçbir hak doğmuyorsa, bu tarafın kurumu anılan sürelere göre yardım sağlamak 
zorunda değildir. 

2. Bu durumda, diğer Âkit Taraf ülke yetkili kurumu, bu maddenin 1 inci paragrafında belir
tilen süreleri kendi mevzuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirerek, aylığı hesaplar. 

Madde 21 
Özel Hüküm 

1. Türk mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer Âkit Taraf 
ülkedeki ilk işe başlama tarihi dikkate alınır. 

2. Çek mevzuatına göre; 18 yaşına gelmeden önce tam malûl olan ve gerekli sigortalılık süresi 
bulunmayan kişiler için tam maluliyet aylığına hak kazanma şartı; Çek Cumhuriyeti topraklarında 
sürekli olarak ikamet ediyor olmaktır. 

III. KISIM 
ÖLÜM YARDIMI 

Madde 22 
Ölüm Yardımı 

1. Ölüm yardımlarının sağlanması, her iki Âkit Tarafın ilgili mevzuatına göre uygulanır. 
2. Bu sözleşmenin uygulanmasında, her iki Âkit Tarafın mevzuatı uyarınca bir ölüm yardımı 

hakkı varsa, yardım sadece ölüm olayının gerçekleştiği Âkit Tarafın mevzuatına göre ödenir. 
IV. KISIM 

MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI 
Madde 23 

Her İki Âkit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma 
1. Meslek hastalığına tutulan kimse, her iki Âkit Taraf ülkesinde bu hastalığa neden olabilecek 

bir işte çalışmışsa, bu kimsenin veya hak sahiplerinin talep edebilecekleri yardımlar, - duruma göre 
bu maddenin 2 nci ve 4 üncü fıkraları hükümleri dikkate alınarak- koşullarını en son yerine getir
dikleri Âkit Tarafın mevzuatına göre sağlanır. 

2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarından yararlanma hak
kı, hastalığın ilk kez bu ülkenin kendi topraklarında meydana gelmiş olması koşuluna bağlı 
bulunuyorsa, bu koşul, bu hastalığın ilk kez diğer Âkit Tarafın ülkesinde meydana gelmiş olması 
halinde de yerine getirilmiş sayılır. 
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3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarından yararlanma hak
kı, hastalığın, böyle bir hastalığa neden olabilecek son faaliyetin sona ermiş olmasından sonra belir
li bir süre içerisinde meydana gelmiş olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, 
diğer Âkit Tarafın ülkesinde icra edilen benzer nitelikteki faaliyetleri, bu faaliyetler kendi mev
zuatına göre icra edilmiş gibi değerlendirir. 

4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatı, doğrudan veya dolaylı olarak yardım hakkını meslek has
talığının meydana gelmesine yol açan bir faaliyetin belirli bir süre zarfında icra edilmiş olması 
koşuluna bağlıyorsa, o tarafın yetkili kurumu, birleştirme işleminin yapılmasında, böyle bir 
faaliyetin diğer Âkit Tarafın ülkesinde icra edildiği süreleri de değerlendirir. 

Madde 24 
Meslek Hastalığının Ağırlaşması 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına uygun olarak meslek hastalığı nakdî yardımı alan sigor
talının diğer taraf ülkesinde oturduğu sürede bu hastalığı ağırlaşırsa, aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Meslek hastalığına tutulan kimse ikinci Âkit Tarafın mevzuatına göre anılan hastalığa neden 
olacak veya hastalığı ağırlaştıracak bir faaliyet icra etmemişse, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu, 
uyguladığı mevzuat hükümlerine göre ağırlaşmayı nazara alarak nakdî yardım sağlar. 

b) Sigortalı şahıs böyle bir faaliyeti ikinci taraf mevzuatına göre icra etmişse, birinci Âkit 
Tarafın yetkili kurumu, ağırlaşmayı nazara almaksızın uyguladığı mevzuata göre, nakdî yardım sağ
lar. İkinci Âkit Tarafın yetkili kurumu ise kendi mevzuatına göre ilgilinin ağırlaşmadan sonraki 
durumuna göre hesaplanacak yardım miktarı ile ağırlaşmadan önce ödenmesi gereken nakdî yardım 
miktarı arasındaki farkı öder. 

Madde 25 
Ayni Yardımlar 

Ayni yardımların temini ve masrafların iadesi, Hastalık ve Analık Yardımları ile ilgili III. 
Bölüm, I. Kısımdaki hükümlerine göre yapılır. 

V. KISIM 
İŞSİZLİK YARDIMLARI 

Madde 26 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık 
sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, diğer Âkit 
Tarafın mevzuatına tâbi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak koşulu ile 
değerlendirir. 

2. Yardımların miktarı, süresi ve ödeme şekli yardımı yapan yetkili kurumun geçerli mev
zuatına göre belirlenir. 

VI. KISIM 
AİLE YARDIMLARI 

Madde 27 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanmak için sigortalılık 
sürelerinin tamamlanması gerekiyorsa, yetkili kurum, diğer Âkit Taraf mevzuatına göre geçen 
sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak koşulu ile sanki bu süreler kendi mevzuatına göre 
geçmiş gibi değerlendirir. 
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Madde 28 
Aile Yardımlarının Sağlanması 

1. Aile yardımlarının sağlanması, her iki Akit Tarafın ilgili mevzuatına göre uygulanır. 
2. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, her iki Âkit Tarafın mevzuatı uyarınca bir aile yardımı 

hakkı varsa, yardım sadece kişinin ikamet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına göre ödenir. 
IV. BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 29 

İdarî Önlemler ve İşbirliği 
1. Âkit Tarafların yetkili makamları: 
a) Bu sözleşmenin uygulanmasında gerekli idarî önlemleri belirlerler. 
b) Bu sözleşmenin uygulanmasında alınan önlemler konusunda birbirlerine mümkün olan en 

kısa zamanda gerekli bilgileri verirler ve bu sözleşmenin uygulanmasını etkilediği ölçüde ulusal 
yasalarında yapılan değişiklikleri bildirirler. 

c) Bu sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere irtibat kuruluşları tesis ederler. 
2. Bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her sorun için Âkit Tarafların yetkili makamları ve 

kurumları sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalarını efkiliyormuş gibi birbirlerine yardımcı olurlar. 
Bu idarî yardımlaşma parasız yapılır. 

3. Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan veya bulunan kimselerin iş göremezlik durumlarının tespit 
edilebilmesi için bir taraf mevzuatına göre öngörülen tıbbî kontroller, yetkili kurumun talebi 
üzerine, oturma veya bulunma yerindeki kurum tarafından karşılıksız masraf iadesi olmaksızın 
yapılır. 

4. Bu sözleşme uyarınca bir Âkit Tarafa diğer Âkit Tarafça hakkında bildiride bulunulan 
kişilere ilişkin her nevi bilgi, bu sözleşmenin uygulanmasında gizlilik değeri taşır ve ancak bu söz
leşmenin ve onun uygulandığı mevzuatın uygulanmasında kullanılabilir. 

Madde 30 
Dillerin Kullanılması 

1. Bu sözleşmenin uygulanmasında Âkit Tarafların makamları ve kurumları, kendi dilleri veya 
İngilizce ile haberleşirler. 

2. Bir dilekçe veya belge diğer tarafın resmî dili veya İngilizce ile yazılmış olduğu gerekçesiy
le reddolunamaz. 

Madde 31 
Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık 

1. Bir Âkit Tarafın mevzuatına göre ibraz olunan evrak veya diğer belgeler harç, damga resmi, 
konsolosluk veya yönetime ilişkin giderlerden tamamen veya kısmen bağışıksa, bu bağışıklık diğer 
tarafın mevzuatına göre veya bu sözleşme uyarınca ibraz olunan evrak veya diğer belgelere de uygulanır. 

2. Bu sözleşmenin uygulanmasında ibraz edilecek her türlü belge, Elçilik ve Konsolosluk 
Makamlarının tasdikinden bağışıktır. 

Madde 32 
Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi 

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre bu Âkit Tarafın bir kurumuna belli bir süre zarfın
da gönderilmesi gereken talepler, başvurular veya itirazlar, bunların diğer Akit Tarafın bir 
kurumuna aynı süre içinde verilmiş olması halinde, birinci tarafın kurumuna verilmiş sayılır. 
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2. Bir Âkit Tarafın geçerli mevzuatına göre verilmiş bir talep, ikinci Âkit Tarafın geçerli mev
zuatına göre verilen bir talep olarak kabul edilir. Şayet talepte bulunan kişi Âkit Taraflardan birinin 
geçerli mevzuatına göre yaşlılık yardımının ertelenmesini isterse, bu talep diğer Âkit Tarafça dik
kate alınarak işlem yapılır. 

Madde 33 
Üçüncü Kişinin Sorumluluğu 

Bir kimse Âkit Taraflardan birinin mevzuatı uyarınca diğer Âkit Tarafın ülkesinde meydana 
gelen veya meydana gelmesine neden olunan bir zarar-ziyan için yardım görmekte ise, yardımları 
ödemekle yükümlü kurumun zararı tazmin etmekle yükümlü üçüncü kişilere karşı hakları aşağıdaki 
şekilde düzenlenir. 

a) Yardımları ödemekle yükümlü kurum kendisine uygulanan mevzuat uyarınca, yararlanıcının 
üçüncü kişiye karşı sahip olduğu haklarda onun yerine geçer ve diğer Âkit Taraf bu yerine geçmeyi tanır. 

b) Yardımları ödemekle yükümlü kurum üçüncü kişiye karşı doğrudan rücu hakkına sahipse 
diğer taraf bu hakkı tanır. 

Madde 34 
Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması 

Âkit Tarafların kurumları muhtemel fazla ödemeleri mevzuatlarının öngördüğü şekilde kar
şılıklı anlaşma yoluyla çözümlerler. 

Madde 35 
Ödemede Kullanılacak Para 

İş bu Sözleşmeden doğan haklar ve diğer Âkit Tarafa yapılacak ödemeler konvertıbl (serbest) 
döviz ile gerçekleştirilir. 

Madde 36 
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi 

1. Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıklar, Âkit Tarafların yetkili 
makamları ile karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenir. 

2. Herhangi bir anlaşmazlık halinde, anlaşmazlık bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği 
şekilde çözümlenemezse, Âkit Taraflar konuyu 6 ay içerisinde anlaşma yoluyla çözümlerler. 

V. BÖLÜM 
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

Madde 37 
Geçici Hükümler 

1. Bu sözleşme, yürürlüğe girmesinden önceki bir dönem için hiçbir hak doğurmaz. 
2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Âkit Tarafların mevzuatına göre geçen bir 

sigortalılık süresi, bu sözleşme hükümlerine göre doğan hakların belirlenmesinde değerlendirilir. 
3. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu sözleşme uyarınca bir hak, söz

leşmenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşmiş olan bir riskle ilgili olsa dahi, doğar. 
4. Yalnız bu sözleşme uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir yardım, ilgilinin bu sözleşme 

hükümlerine uygun olarak talepte bulunması halinde, önceden tasfiye edilen haklar, bir toptan 
ödemeye yer verilmemiş olması kaydıyla, bu sözleşmenin yürürlük tarihinden geçerli olarak 
ödenecektir. 

5. Bu maddenin 4 üncü fıkrasında sözü edilen talep bu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 
iki yıl içinde yapılırsa, bu sözleşmeye göre doğan haklar, Âkit Tarafların mevzuatlarındaki hakkın 
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düşmesine veya zaman aşımına uğramasına ilişkin hükümleri, ilgili hakkında uygulanmaksızın, o 
tarihten itibaren kazanılır. İki yıl geçtikten sonra yapılan taleplerde ise haklar Âkit Tarafların mev
zuatına göre kazanılır. 

Madde 38 
Onay ve Yürürlük 

1. Bu sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri en kısa zamanda teati edilecektir. 
2. Sözleşme, onay belgelerinin teati edildiği ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününde yürürlüğe 

girecektir. 
Madde 39 

Sözleşmenin Süresi 
Bu sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Âkit Taraflardan biri, bu Sözleşmeyi önceden 

yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedilir. Bu durumda, Sözleşmenin geçerliliği feshin teb
liğinden itibaren (3 ay) sonra sona erer. 

Madde 40 
Kazanılmış Hakların Korunması 

1. Bu sözleşmenin feshi halinde, sözleşme uyarınca kazanılmış olan haklar geçerliliğini korur. 
2. Feshin hüküm ifade ettiği tarihten önce geçen sigortalılık süreleri çerçevesinde kazanılmak

ta olan ve henüz karara bağlanmamış yardım hakları, Âkit Taraflarca uzlaşma yoluyla sağlanır. 
Bu Sözleşme 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da ikişer orijinal metin halinde her biri aynı 

derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Çekçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Herhangi bir anlaş
mazlık halinde İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Çek Cumhuriyeti Adına 
Recep Tayyip ERDOĞAN Vladimir SPIDLA 

Başbakan Başbakan 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 399) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) 

T.C. 
Başbakanlık 9.12.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-764/5397 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.2003 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Güney Afrika Cumhuriyetindeki (GAC) "beyaz" azınlık 

yönetiminin uygulamaya başladığı Apartheid politikası nedeniyle ülkemizle GAC arasında hiçbir 
alanda resmî bir ilişki tesis edilmemiş ve uluslararası platformlarda GAC Hükümetini kınayan tüm 
BM kararlarına iştirak edilmiştir. Ülkemizle GAC arasındaki resmî ilişkiler, bu ülkede 1990 yılın
dan itibaren Apartheid rejiminin sona ereceğinin anlaşılmasını takiben kurulmuş ve 1994 yılında 
Pretoria'da Büyükelçilik açılmıştır. 

Bu itibarla, ülkemiz ile GAC arasında siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerimizi 
ve işbirliğini geliştirip pekiştirecek ikili anlaşmalar ancak son yıllarda gerçekleştirilmiş ve gerçek
leştirilmektedir. 

Terör ve terörist faaliyetlerle bağlantılı suçların her çeşidiyle 20 yılı aşkın bir süredir mücadele 
eden Türkiye ile, ırkçılık ve ırkçılığın getirdiği suç şebekeleriyle mücadele eden Güney Afrika 
Cumhuriyeti arasında son yıllarda terör ve suçla mücadeleye karşı bir çıkar birliği oluşmuş ve bu 
doğrultuda yapılacak işbirliğinin iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği görülmüştür. 

Türkiye gibi bölgesel bir güç olan Güney Afrika Cumhuriyeti, kendi çevresinde uluslararası 
barış ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılarda bulunmakta, Afrika kıtasında kalıcı barış ve is
tikrar ortamı sağlanmasının önünde engel teşkil eden bazı ihtilaflı sorunların çözümlenmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Örneğin Kongo Demokratik Cumhuriyeti nde iç savaşa taraf olan grup
ların bir araya getirilerek bir barış anlaşmasının imzalanmasını sağlamış, ayrıca bu ülkede sağlanan 
barış ortamının kalıcı olmasını teminen, oluşturulan barışı koruma gücüne aktif katılım sağlamıştır. 
Ülkemizin de Somali, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya ve son olarak Afganistan olmak üzere 
barışı korama faaliyetlerine önemli katkı sağlayan ve bu konuda engin tecrübe ve birikimi olan bir 
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ülke olduğu düşünüldüğünde, GAC'yle güvenlik işbirliği alanında yapılacak işbirliğinin ve karşılık
lı deneyim paylaşımının önemi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, 14 Ekim 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği An-
laşması"nın her iki ülkenin polisiye faaliyetlerdeki deneyimlerini birbirlerine aktarmalarına yardım
cı olacağı düşünülmektedir. Sözkonusu Anlaşmada yolsuzluk, örgütlü suçlar, uyuşturucu ve psikot-
rop maddelerin imalatı ve kaçakçılığı, kara para aklama, banknot, senet gibi önemli belgelerin sah
teciliği ve kültürel varlıkların kaçakçılığıyla mücadele, ayrıca asayişin korunması, personel eğitimi 
ve suç önlemede kullanılan yöntemler konularında da işbirliği yapılması hükme bağlanmıştır. 

Sözkonusu anlaşmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği faaliyetlerine ivme kazandıracağı 
ve karşılıklı bilgi alışverişi neticesinde polis işbirliği alanında her iki ülkeye önemli katkılar sağ
layacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 399) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/710 
Karar No. : 55 

8.1.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9.12.2003 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınız
ca, 16.12.2003 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz, 7.1.2004 tarihli 23 üncü toplantısında Dışişleri, 
İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti ile güvenlik işbirliği faaliyetlerine ivme 
kazandıracağı ve karşılıklı bilgi alışverişi neticesinde polis işbirliği alanında her iki ülkeye önemli 
katkılar sağlayacağı düşüncesiyle, yolsuzluk, örgütlü suçlar, kültürel varlıkların ve uyuşturucu mad
delerin kaçakçılığıyla mücadele, banknot gibi önemli belgelerin sahteciliğiyle mücadele, personel 
eğitimi, suç önlemede kullanılan yöntemler konularında işbirliği yapılması hükme bağlanmaktadır. 
Tasarı ile uygun bulunması öngörülen anlaşmayla iki ülke arasındaki ilişkiler ve dayanışmanın ar
tırılması amaçlanmaktadır. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 
üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle 
yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonununa sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Reyhan Bulandı 

Afyon 
Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
Üye 

Mehmet Kartal 
Van 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Sıdıka Sanbekir 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
A li Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 

Şükrü Önder 
Yalova 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 8.4.2004 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : î/710 
Karar No. : 196 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8 
Nisan 2004 tarihli 33 üncü toplantısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 
temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Terör ve terörist faaliyetlerle ilgili suçlarla yirmi yılı aşkın süredir mücadele eden Türkiye ile 
ırkçılık ve ırkçılığın getirdiği suç şebekeleriyle mücadele eden Güney Afrika Cumhuriyeti arasında 
son yıllarda oluşan çıkar birliğinin pekiştirdiği güvenlik işbirliği Anlaşması, iki ülkenin polisiye 
faaliyetlerdeki deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını amaçlamaktadır. 

Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Kâtip 

A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 

Hasan Ören 
Manisa 

Üye 

Öner Ergenç 
Siirt 

Başkanvekili 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. ihsan Arslan 

Diyarbakır 

Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 

Süleyman Gündü: 
Sakarya 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI 
ILE GÜNEY AFRIKA CUMHURIYETI 
HÜKÜMETI ARASıNDA POLIS IŞBIR
LIĞI ANLAŞMASıNıN ONAYLANMASı
NıN UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR 

KANUN TASARıSı 

MADDE 1.-14 Ekim 2003 tarihinde An
kara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaş-
masf'nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA POLİS İŞBİR
LİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI
NIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 ne i maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. At alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüznıen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
A. Aksu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
5. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 

POLİS İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle birlik
te "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf olarak anılacaklardır); 

İkili ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak arzusuyla; 
Suç ve özellikle suçun örgütlü türleriyle ilgili kaygılarını ifadeyle; 
Suç faaliyetlerinin bütün türleriyle etkin biçimde mücadele etme isteğiyle; 
Taraf oldukları uluslararası anlaşmaların amaç ve ilkelerini ve aynı zamanda Birleşmiş Millet

ler ve suçla mücadelede uzman kuruluşlarının kararlarını gözönünde bulundurarak; 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: 

MADDE 1 
YETKİLİ MAKAMLAR VE İŞBİRLİĞİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 

1) Bu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu Yetkili Makamlar; 
a) Türkiye tarafında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü; ve 
b) Güney Afrika tarafında, Güney Afrika Polis Teşkilatı olacaktır. 
2) Yetkili Makamlar, kendi yetki alanları çerçevesinde hareket ederek ve Taraf Devletlerin ül

kelerinde yürürlükte olan ulusal hukuka ve uluslararası yükümlülüklerine tâbi olarak bu Anlaşma 
hükümleri uyarınca işbirliğinde bulunacaklardır. 

MADDE 2 
İŞBİRLİĞİ ALANLARI 

1) Yetkili Makamlar aşağıdakiler dahil, fakat onlarla sınırlı olmamak kaydıyla suçların önlen
mesi ve soruşturulmasında işbirliğinde bulunacaklardır: 

a) Yolsuzluk ve örgütlü suçlar; 
b) Ateşli silahlar, mühimmat, radyoaktif maddeler dahil, patlayıcı ve zehirli madde kaçakçılığı; 
c) Yasadışı uyuşturucu ve psikotrop madde imalatı ve kaçakçılığı ile bunların imalatında kul

lanılan diğer maddeler; 
d) Para aklama dahil malî veya ekonomik suçlar; 
e) Banknot, senet ve diğer önemli belgelerin sahteciliği; 
f) Motorlu taşıtlar dahil çalıntı eşyaların kaçakçılığı; 
g) Yetkili Makamların yetki alanına uygun olarak insan ticareti, köle ticareti, fuhuş ve yasadışı 

göçle ilgili suçlar; 
h) Kültürel varlıkların ve sanat eserlerinin kaçakçılığı; 
i) İşlenmemiş elmas ve işlenmemiş değerli metal kaçakçılığı ve ilgili suçlar. 
2) Yetkili Makamlar aynı zamanda aşağıdaki teknik alanlarda da işbirliğinde bulunacaklardır: 
a) Asayişin korunmasında kullanılan teknik ve yöntemler; 
b) Adlî tıp ve diğer bilimsel veya teknik polis soruşturmalarında kullanılan yöntemler ve takip 

edilen prosedürler; 
c) Personel eğitimi; 
d) Suç önlemede kullanılan yöntemler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 399) 
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3) Yetkili Makamlar aynı zamanda, ilgili uluslararası sözleşmeler ve 1373 (2001) ve 1390 
(2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları dahil Tarafların ülkelerinde yürürlük
te olan ulusal hukuk kuralları ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak terörist faaliyetlerin 
önlenmesi ve bastırılmasında da işbirliğinde bulunacaklardır. 

4) Bu Anlaşma, suçluların iadesi ve cezaî konularda karşılıklı adlî yardımlaşma için uy
gulanamaz. 

5) 1 'den 4'e kadar olan fıkralarda yer alan hükümlerle ilgili olarak bu Anlaşma Yetkili Makam
ların diğer alanlarda ve biçimlerde polis işbirliğini belirleme ve geliştirmelerini engellemez. 

MADDE 3 
İŞBİRLİĞİNİN BİÇİMİ 

2. madde hükümlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Yetkili Makamlar aşağıdaki biçimlerde iş
birliğinde bulunacaklardır; 

a) Planlanan veya işlenen suçlar ile bu suçlara karışan kişi ve örgütlerle ilgili bilgi mübadelesi; 
b) 4. maddede belirtildiği üzere yardım taleplerinin yerine getirilmesi; 
c) Cezaî yargıdan veya bir hükmün ifasından kaçanlar ile kayıp oldukları bildirilen kişilerin 

aranması; 
d) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan teknoloji ve materyaller

le ilgili adlî ve operasyonel bilgi dahil, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin incelenmesi ve tanım
lanmasında kullanılan yeni yöntemler hakkında bilgi mübadelesi; 

e) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan maddelerin örneklerinin 
mübadelesi; 

f) Elde edilen tecrübelerin ve polisiye görevlerin yerine getirilmesinde kullanılan tekniklerin 
mübadelesi; 

g) Mevzuat mübadelesi; 
h) Karşılıklı yarar temeline dayalı olarak, bilimsel ve teknik yazılı belgelerin ve Yetkili 

Makamların görevlerine dair verilerin mübadelesi; 
i) Gerekli görüldüğünde toplantılar düzenlenmesi. 

MADDE 4 
YARDIM TALEBİ 

1) Bu Anlaşma çerçevesinde işbirliği, ilgili Yetkili Makamın yardım talebi veya böyle bir yar
dımın diğer Yetkili Makamı ilgilendirdiğini düşünen Yetkili Makamın girişimi üzerine gerçekleş
tirilebilecektir. 

2) Yazılı olarak teyit edilmeyen talepler yerine getirilmeyecektir. 
3) Talebin doğruluğu veya içeriğiyle ilgili herhangi bir şüphe mevcut olduğu takdirde, ek teyit 

talebinde bulunulabilir. Ek bilgiyle desteklenmeyen talepler yerine getirilmeyecektir. 
4) Yardım talepleri aşağıdaki hususları içerecektir; 
a) Yardım için başvuruda bulunan Yetkili Makamın teşkilatının adı ve yardım talebi iletilen 

Yetkili Makamın teşkilatının adı; 
b) Olayın ayrıntıları; 
c) Talebin amacı ve esasları; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 399) 
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d) Yardım talebinin niteliği; 
e) Talebin etkin biçimde yerine getirilmesine yardımcı olabilecek diğer ayrıntılı bilgiler. 
5) Yardım talepleri Yetkili Makamın başkanı veya vekili tarafından imzalanacaktır. 

MADDE 5 

YARDIMIN REDDİ 

1) Talepte bulunulan Yetkili Makam, talebin yerine getirilmesinin egemenlik, güvenlik, asayiş 
veya devletin diğer temel çıkarlarına zarar vereceği veya herhangi bir mahkeme kararı ya da ulus
lararası yükümlülükler dahil ulusal hukuk kurallarıyla çelişeceği görüşündeyse, bu Anlaşmada ön
görülen yardımı kısmen veya tamamen reddedebilir. 

2) Talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesinin ulusal hukuku uyarınca cezalandırılması 
mümkün olmayan bir faaliyetle ilgili olarak iletilen yardım talebi reddedilebilir. 

3) Yardım talebinin yerine getirilmesi talepte bulunulan Yetkili Makamın kaynaklarına büyük 
bir yük getirecekse talebin yerine getirilmesi reddedilebilir. 

4) Mümkün olduğu takdirde, talepte bulunulan Yetkili Makam, 1. paragraf uyarınca yardım 
talebini reddetme kararı almadan önce getirilecek koşullara göre yardımın yapılıp yapılamayacağını 
belirlemek amacıyla talepte bulunan Yetkili Makama danışacaktır. Eğer talepte bulunan Yetkili 
Makam önerilen koşullarda yardım almayı kabul ederse bu koşullara uygun olarak davranacaktır. 

5) Talepte bulunan Yetkili Makama talebin yerine getirilmesinin tamamen veya kısmen red
dedildiği, bu durumun sebeplerine dair bir açıklamayla birlikte yazılı olarak bildirilecektir. 

MADDE 6 

TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 

1) Talepte bulunulan Yetkili Makam talebin derhal ve tam yerine getirilmesini sağlamak için 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

2) Talepte bulunan Yetkili Makama talebin yerine getirilmesini engelleyen veya talebin yerine 
getirilmesinde önemli gecikmeye sebep olacak durumlar derhal bildirilecektir. 

3) Talebin ifası talepte bulunulan Yetkili Makamın yetkisi kapsamında değilse, talepte bulunan 
Yetkili Makam bu durumdan derhal haberdar edilecektir. 

4) Talepte bulunulan Yetkili Makam, talebin tam olarak yerine getirilebilmesi için gerekli gör
düğü ek bilgi talebinde bulunabilir. 

5) Talepte bulunulan Yetkili Makam, talebin derhal yerine getirilmesinin ülkesinde halen sür
dürülmekte olan cezai yargı veya diğer hukukî muamele ya da soruşturmaları engelleyebileceği 
görüşündeyse, talebin yerine getirilmesini durdurabilir veya talepte bulunan Yetkili Makamla 
görüşmelerde bulunduktan sonra gerekli olduğu belirtilen koşullarla talebin yerine getirilmesine 
izin verebilir. Talepte bulunan Yetkili Makam önerilen koşullarda yardım almayı kabul ederse, bu 
koşullara uygun olarak davranacaktır. 

6) Talepte bulunan Yetkili Makamın başvurusu alındığında, talepte bulunulan Yetkili Makam 
talepte bulunulduğunun, talebin içeriğinin ve talebin ekinde yer alan belgelerin ve aynı zamanda 
yardımda bulunulduğunun gizliliğinin sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Gizliliği 
korunarak talebin yerine getirilmesi mümkün olmadığı takdirde, talepte bulunan Yetkili Makam bu 
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dummdan haberdar edilecek ve ilgili Taraf bu koşullarda talebin yerine getirilmesinin kabul 
edilebilir olup olmadığına karar verecektir. 

7) Talepte bulunulan Yetkili Makam, talepte bulunulan Yetkili Makama atılan adımlar ve 
talebin yerine getirilmesiyle ilgili sonuçlan en kısa zamanda bildirecektir. 

MADDE 7 
BİLGİ, BELGE VE KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ 

SINIRLAMALAR 
1) Yetkili Makamlardan biri, bilgi, belge ve kişisel verileri tahditli kabul eder veya açıklan

masını onaylamazsa, diğer Yetkili Makam gizliliğini temin edecektir. Bu tahdidin derecesi, sağ
layan Yetkili Makam tarafından belirlenecektir. 

2) Bu Anlaşma uyarınca alınan bilgi, belge ve kişisel veriler talep edilme veya sağlanma 
nedenleri dışında sağlayan Yetkili Makam onayı olmaksızın başka amaçlarla kullanılamazlar. 

3) Bu Anlaşma uyarınca alınan bilgi, belge ve kişisel veriler, sağlayan Yetkili Makamın yazılı 
onayı alınmadan üçüncü bir tarafa açıklanmayacaklardır. 

MADDE 8 
MASRAFLAR 

Bu Anlaşma uyarınca bir talebin yerine getirilmesindeki olağan harcamalar, Taraflarca üzerin
de başka türlü anlaşmaya varılmamışsa, talepte bulunulan Tarafça karşılanacaktır. Talebin yüksek 
veya sıradışı masraflar gerektirmesi durumunda Taraflar, talebin yerine getirilebileceği koşullar ile 
masrafların karşılanma yolunu belirlemek amacıyla birbirlerine danışacaklardır. 

MADDE 9 
DİL 

Yetkili Makamlar, bu Anlaşma uyarınca gerçekleştirecekleri işbirliğini İngilizce yürüteceklerdir. 
MADDE 10 

TOPLANTILAR VE DANIŞMALAR 
Bu Anlaşmanın yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla Yetkili Makamlar gerektiğinde, işbir

liğini tartışmak ve geliştirmek amacıyla toplantılar ve danışmalar gerçekleştireceklerdir. 
MADDE 11 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar, Taraflar arasında 

yapılacak danışma ve görüşmelerle dostane biçimde çözüme kavuşturulacaktır. 
MADDE 12 

DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLİŞKİ 
Bu Anlaşmanın hükümleri, Tarafların imzalamış bulundukları diğer uluslararası anlaşmalardan 

kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 
MADDE 13 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SONA ERDİRME VE DEĞİŞİKLİKLER 
1) Bu Anlaşma Tarafların anayasa ve mevzuatlarına göre gerekli koşulların tamamlandığını 

diplomatik yollardan yazılı olarak birbirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe 
giriş tarihi son bildirimin alındığı tarih olacaktır. 
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2) Bu Anlaşma Taraflardan herhangi birinin Anlaşmayı sona erdirme niyetini altı ay önceden 
diğer Tarafa diplomatik yollardan yazılı olarak bildirimine kadar yürürlükte kalacaktır. 

3) Bu Anlaşma, Taraflar arasında diplomatik yollardan nota teatisıyle alınacak karşılıklı onay
larıyla değiştirilebilir. 

Hükümetlerin tam yetkisini haiz aşağıda imzası olanlarca bu Anlaşma Türkçe ve İngilizce dil
lerinde, hepsi aynı derecede geçerli olmak kaydıyla ikişer örnek imzalanmış ve mühürlenmiştir. 

Ankara'da 2003 yılının 14 Ekim günü gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Adına 

Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 

Adına 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

Başbakan 
Jacob G. ZUMA 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 398) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/664) 

T.C. 
Başbakanlık 4.8.2003 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-709/3638 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.7.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında, her iki ülkenin vatandaşları ve çalışanlarının 
sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına 
alınabilmesi amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesi" 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Sözleşme yürürlüğe girdiğinde; 

• Her iki âkit taraf vatandaşları sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem 
göreceklerdir. 

• Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, her 
iki âkit tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün olacaktır. 

• Geçici görevli olarak diğer âkit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer 
âkit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere 
diğer taraf ülkesinde bulunanların tâbi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenmiş olacaktır. Bu 
çerçevede, mükerrer sigortalılık önlenecektir. 
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• Âkit taraflardan birinin ülkesinde çalışanların diğer âkit tarafta ikamet eden aile bireylerinin 
sağlık yardımları, geçici görevli olarak diğer âkit tarafa gönderilenlerin bu görevleri sırasında ih
tiyaç duymaları halinde kendilerine sağlanacak sağlık yardımları, bir taraftan aylık alan ve diğer 
âkit tarafta ikamet edenlerin, müşterek aylık alanların ve geçici ikamet hallerinde ihtiyaç duyulacak 
acil sağlık yardımları güvenceye alınmaktadır. 

• Aylık veya gelir almakta iken diğer âkit taraf ülkesine giden ve burada ikamet edenlerin ay
lıkları yeni ikamet yerinde de ödenecektir. 

• Her iki âkit taraf sigortalılarının geçici iş göremezlik hallerinde sağlık ve diğer para yardım
larından yararlanmaları mümkün olacaktır. 

• İş kazası veya meslek hastalığı geliri almakta iken ikametgâhlarını diğer âkit taraf ülkesine 
nakledenlere bu gelirleri diğer tarafta da ödenmeye devam edecektir. 

• Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbî kontrolleri, ikamet yerinin sosyal 
güvenlik kuruluşu tarafından yapılacaktır. 

• Her iki âkit taraf yetkili makam ve kurumları sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü 
yardımı sağlayacak ve gerekli kolaylığı göstereceklerdir. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 21.11.2003 

Esas No. : 1/664 
Karar No. : 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza sunulan "Türkiye 

Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 1.10.2003 tarihinde tali komisyon olarak 
Komisyonumuza, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 20.11.2003 tarih ve 20 nci birleşiminde Dışişleri ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Her
sek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Söz konusu sözleşme yürürlüğe girdiğinde, 
Her iki taraf vatandaşlarının sosyal güvenlik haklan ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem 

görmeleri, 
Her iki tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesi, 

Her iki ülkenin tâbi olacağı sosyal güvenlik mevzuatının belirlenerek mükerrer sigortalılığın 
önlenmesi, 

Acil sağlık yardımlarının güvence altına alınması, 

Aylık ödemelerinin her iki âkit taraf ülkesinde de ödenebilmesi, 
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Gibi sosyal güvenlik haklan sağlanacaktır. 
Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 nci ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri 
Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 

Üye 
irfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 

Ali Arslan 
Muğla 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Sözcü 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
Üye 

Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Üye 
Medeni Ydmaz 

Muş 

Üye 
Nurettin Sözen 

Sivas 

Kâtip 
Bayram Ozçelik 

Burdur 
Üye 

ŞerifBirinç 
Bursa 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 8.4.2004 
Esas No. : 1/664 
Karar No. : 197 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı, Komisyonumuzun 8 Nisan 2004 tarihli 33 üncü 
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katıl
malarıyla görüşülmüştür. 

İki taraf vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem 
göreceklerini, her iki âkit tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesini, mükerrer sigor
talılığın önlenmesini, ihtiyaç duyulacak acil sağlık yardımlarının güvenceye alınmasını, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile maluliyet aylığı almakta iken ikametgâhlarını diğer âkit taraf ülkesine nakleden
lere bu gelirlerin ödenmesine devam edilmesini öngören Sözleşme, Komisyonumuzca benimsenmiş 
ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 

Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 

Üye 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Öner Ergenç 
Siirt 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-
HERSEK ARASINDA SOSYAL GÜVEN
LİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-27 Mayıs 2003 tarihinde An

kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Söz-
leşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 

G. Akşit 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-
HERSEK ARASINDA SOSYAL GÜVEN
LİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 

A. Aksu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 

C. Çiçek 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

S. Güçlü M. Başesgioğlu 
En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

M. H. Güler E. Mumcu 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK 
ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek, iki devlet arasında sosyal güvenlik alanında iyi iliş
kiler kurmak amacıyla aşağıdaki konularda anlaşmışlardır. 

I. BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 
Tanımlar 

(1) Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
1. "Âkit Taraflar" Türkiye Cumhuriyetini ve Bosna-Hersek'i, 
2. "Mevzuat" Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen sosyal güvenlik rejimleri ve kollarına 

ilişkin kanunlar, tüzükler ve diğer hukuki mevzuatı, 
3. "Yetkili Makam" Türkiye Cumhuriyeti bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ile diğer ilgili bakanlıkları, Bosna-Hersek bakımından 2. madde 1. fıkrada belirtilen mevzuatlardan 
sorumlu bakanlıkları, 

4. "Yetkili Kurum" Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen mevzuatların uygulanmasından 
sorumlu kurumları, 

5. "Kurum" Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen mevzuatların tamamını veya bir kısmını 
uygulamakla görevli makam ya da kurumu, 

6. "Sigortalı" Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen mevzuatların uygulandığı ve uygulan
mış olduğu kimseleri, 

7. "Sigortalılık Süresi" Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen mevzuatlara göre prim veya 
kesenek ödenmiş, ödenmiş sayılan ya da bu mevzuatlara göre tanınan süreleri, 

8. "Aylık ve Gelir" (Para olarak ödenen yardım), Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen 
mevzuatlarda öngörülen herhangi bir aylığı, para şeklindeki diğer yardımları, 

9. "Yardım" (ayni yardım) Bu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen mevzuatlarda öngörülen 
sağlık ve para şeklinde ödenmeyen diğer yardım ve hizmetleri, 

10. "Oturma" Hukuki kurallara uygun ve kayıtlı olarak kişinin ikamet ettiği yeri, 
11. "Bulunma" Akit taraflardan birinin ülkesinde daimi ikametgahı olan kimsenin, diğer akit 

tarafın ülkesinde geçici olarak bulunmasını, 
12. "Aile Bireyi" Yetkili kurumca uygulanan mevzuata göre aile bireyi olarak tanımlanan veya 

öyle kabul edilen kimseleri, 
13. "Hak Sahibi" Yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, o mevzuata göre hak sahibi 

olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseleri, 
14. "İrtibat Bürosu" idari anlaşma ile belirlenecek ve bu sözleşmenin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla tarafların yetkili kurumları arasında doğrudan irtibatı sağlayacak kurumu, 
İfade eder. 
(2) Birinci fıkrada tanımlanmayan herhangi bir terim, uygulanacak mevzuatta hangi anlamda 

kullanılmış ise, o anlamı ifade eder. 
Madde 2 

Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat 
(1) Bu Sözleşme aşağıdaki mevzuatları kapsar. 
- Bosna-Hersek bakımından; 
1. Analığın korunması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını da kapsayacak şekilde zorunlu 

sağlık sigortası mevzuatı, 
2. İş kazaları ve meslek hastalıkları güvencesini de kapsayacak şekilde zorunlu emeklilik sigor

tası, (Yaşlılık, malûllük ve ölüm aylığı), 
3. İşsizlik sigortası. 
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4. Analık nedeniyle ödenen nakdi yardımlar. 
- Türkiye bakımından; 
1. İşçileri kapsayan Sosyal Sigortalar mevzuatı ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar mevzuatı 

(malûllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık), 
2. Devlet memurlarının emeklilik haklarını düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

mevzuatı (malûllük, yaşlılık ve ölüm), 
3. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı ile 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar mevzuatı (malûllük, yaşlılık ve 
ölüm), 

4. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesine tabi olan sandıklarla ilgili 
mevzuat, (malûllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık), 

5. Bir hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar açısından uygulanan İşsizlik Sigortası Mevzuatı. 
(2) Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen mevzuatı değiştiren, yeniden düzenleyen 

birleştiren veya bu mevzuat yerine geçen ya da bu mevzuata ek hükümler getiren her türlü mevzuata 
da uygulanır. 

(3) Bu Sözleşmenin yeni bir sosyal güvenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta koluna dair mev
zuatı kapsaması, akit taraflar arasında bu amaçla yeni bir Sözleşme imzalanması yolu ile gerçekleştirilir. 

Madde 3 
Kişisel Uygulama Alanı 

Bu Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu Sözleşme hükümleri, her iki akit taraf 
mevzuatından birine veya her ikisine evvelce tabi olmuş bulunan veya akit taraflardan birinin mev
zuatına halen tabi olan kişiler ve bunların aile bireyleri ile hak sahiplerine uygulanır. 

Madde 4 
İşlem Eşitliği 

Bu Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, akit taraflardan birinin ülkesinde oturan ve 
kendilerine bu Sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, oturdukları ülkenin mevzuatının sağladığı 
hak ve yükümlülükler bakımından diğer akit tarafın vatandaşları ile eşit işlem görürler. 

Madde 5 
Yardımların İhracı 

Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre elde edilen yardımlar, bu Sözleşmede aksine bir 
hüküm yoksa, 3. madde kapsamında bulunan kimselerin diğer taraf ülkesinde veya akit taraf ül
keleri dışında üçüncü bir ülkede oturmaları halinde de aynen ödenir. 

Madde 6 
Yardımların Birleşmemesi 

(1) Bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımlarıyla veya bir kazançla birleşmesi halinde, akit 
taraflardan birinin mevzuatına göre yardımın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi gerekiyorsa, 
diğer akit tarafın mevzuatı gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılmış olması veya 
diğer akit taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde de aynı hükümler uygulanır. 

(2) Bu maddenin 1. fıkra hükümleri her iki tarafın yetkili kurumlarınca ödenen malûllük, yaş
lılık ve ölüm aylıkları ile meslek hastalığı ve iş kazası yardımlarına uygulanmaz. 

II. BÖLÜM 
UYGULANACAK MEVZUAT 

Madde 7 
Genel Kurallar 

Bu Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa; 
(1) Bir taraf ülkesinde ücretli çalışanlar, bu çalışmaları ile ilgili olarak, kendilerinin diğer taraf 

ülkesinde oturmaları ya da işverenin veya işverenin işyeri merkezinin diğer taraf ülkesinde bulun
ması halinde dahi, çalıştıkları taraf ülke mevzuatına tabi olur. 
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(2) Faaliyetini bir taraf ülkesinde icra eden bağımsız çalışan, diğer taraf ülkede otursa dahi, 
faaliyetini yürüttüğü taraf ülke mevzuatına tabi olur. 

(3) Âkit taraflardan birinin memurları ve bu ad altında sayılan kişiler kendilerini çalıştıran akit 
tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

Madde 8 
Geçici Görevle Çalışanlar 

(1) Âkit taraf ülkesinde istihdam edilen bir ücretli çalışan, işvereni tarafından belirli bir işin 
ifası için diğer akit taraf ülkesine geçici görevli olarak gönderilirse, bu kimse aynı işverenin ücret
li çalışanı sıfatını koruduğu takdirde, 24 ayı geçmemek koşulu ile birinci akit taraf ülkesinin mev
zuatına tabi olur. Her iki akit tarafın yetkili makamlarının önceden onaylaması ile bu süre toplam 
60 ayı geçmemek kaydıyla uzatılabilir. 

(2) Âkit taraflardan birinin ülkesinde bir mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışan, faaliyetini 
geçici olarak diğer akit taraf ülkede gerçekleştirmek amacı ile bu ülkeye gittiği takdirde, 24 aya 
kadar birinci akit taraf ülke mevzuatına tâbi olur. Her iki akit tarafın yetkili makamlarının önceden 
onaylaması ile bu süre toplam 60 ayı geçmemek kaydıyla uzatılabilir. 

Madde 9 
Uluslararası Taşımacılık Personeli 

(1) Bir işyerinin, başkası hesabına veya kendi adına karayolu, havayolu, demiryolu veya deniz
yolu ile uluslararası yolcu veya mal taşımacılığı yapan ve işyeri merkezi diğer akit taraf ülkesinde 
bulunan, dolaşan veya sefer yapan personelinden olan kimse, bu tarafın mevzuatına tabi olur. 

(2) Anılan işyerinin merkezinin bulunduğu taraf dışındaki akit taraf ülkesindeki bir temsilciliği 
tarafından çalıştırılan kimse bu temsilciliğin bulunduğu tarafın mevzuatına tâbi olur. 

Madde 10 
Gemi Adamları 

(1) Âkit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemide çalışanlar, bu akit tarafın mevzuatına tabi 
olurlar. 

(2) Âkit taraflardan birinin limanında veya karasularında ücretli çalışan ve gemi mürettebatın
dan olmayan bir kimse, diğer akit taraf ülke bayrağını taşıyan bir geminin yükleme, boşaltma veya 
tamir işlerinde çalışır ya da bu işlere nezaret ederse, hakkında limanın veya karasularının bulunduğu 
taraf ülkenin mevzuatı uygulanır. 

(3) Âkit taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide bir faaliyet icra eden ve bu faaliyet için 
kendisine işyeri merkezi veya ikametgahı diğer akit taraf ülkesinde bulunan bir müessese veya kim
se tarafından ücret ödenen kimse, ikinci tarafın mevzuatına, o devletin ülkesinde oturuyorsa tabi 
olur; ücreti ödeyen müessese veya kimse anılan mevzuatın uygulanmasında işveren sayılır. 

Madde 11 
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri 

(1) Âkit taraf ülkelerden birinin diplomatik misyonlarında veya konsolosluklarında çalışan dip
lomatlar ile diplomatların özel hizmetlerinde çalışmak üzere bu misyonların bağlı olduğu akit taraf
ça görevlendirilenler, gönderen tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

(2) Bu maddenin 1. fıkrasında bahsedilen hizmetliler mahallinden istihdam edilmiş ise, 
bulunulan tarafın mevzuatına tabidirler. Ancak, bu kimseler istihdam eden ülkenin vatandaşı iseler, 
işe alındıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde, istihdam eden tarafın mevzuatının uygulanmasını 
tercih edebilirler. 

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları kapsamında olmayanlar hakkında işyerinin bulunduğu 
tarafın mevzuatı uygulanır. 

Madde 12 
İstisnalar 

İki tarafın yetkili makamları, işçi ve işverenin talebi üzerine, bir kimse veya kişi grupları hak
kında uygulanacak mevzuat bakımından bu sözleşmenin 7-11 inci maddelerine istisna teşkil eden 
hükümler üzerinde anlaşabilirler. 
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III. BÖLÜM 
ÖZEL HÜKÜMLER 

I. KISIM 
HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI 

Madde 13 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanmak için belirli sigortalılık 
sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, diğer taraf ülkesinde geç
miş olan sigortalılık sürelerini, aynı zamana rastlamamak koşulu ile, kendi mevzuatına göre geçmiş 
gibi değerlendirir. 

Madde 14 
Diğer Âkit Taraf Ülkede Sağlık Yardımlarının Yapılması 

(1) İşverenleri tarafından belli bir işin icrası için geçici görevle diğer akit taraf ülkesine gön
derilen sigortalı şahsın ve yanlarında oturan aile bireylerinin sağlık durumları derhal (acil) tedaviyi 
gerektirdiği zaman, iş merkezinin bulunduğu akit tarafın yetkili kurumu nam ve hesabına, hastalık 
veya analık sigortası yardımlarının tamamından, yararlanırlar. 

(2) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olarak çalışan kimseler ile yanlarında 
oturan aile bireyleri, diğer akit taraf ülkesinde geçici olarak bulundukları sırada, sağlık durumları 
derhal (acil) sağlık yardımı yapılmasını gerektirdiği zaman, sigortalı bulundukları akit tarafın yet
kili kurumu nam ve hesabına hastalık veya analık sigortası yardımlarından, yararlanırlar. 

(3) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı çalışan kimseler ile yanlarında oturan aile 
bireyleri, akit taraf ülke kurumunca sağlanan hastalık veya analık sigortası yardımlarından yararlan
makta iken, kendi ülkesine döndüğü takdirde, bu yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Ancak 
ilgili, akit taraf ülkesine dönmeden önce diğer akit tarafın yetkili kurumunun iznini almak zorun
dadır. İzin talebi, ilgilinin sağlık durumunun diğer akit tarafa dönmesine uygun olmadığı hakkında 
rapor verilmesi halinde ret olunur. Söz konusu izin önceden alınmamış ise, sonradan da verilebilir. 

(4) Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan yararlanacak 
aile bireyleri sigortalının tabi olduğu ülke mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise, 
yardımlardan yararlanacak kimsenin bulunduğu ülke mevzuatına göre belirlenir. 

Madde 15 
Sigortalının Aile Bireylerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 

(1) Sigortalı bulunduğu ülke mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanmış olan şahsın diğer 
taraf ülkesinde oturan aile bireyleri, oturdukları ülkenin mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak 
kazanmamış olmaları koşulu ile hastalık, analık sigortasıyla sağlanan yardımlardan yararlanırlar. 

(2) Bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen aile bireyleri, yetkili kurumun bulunduğu taraf ül
keye geçici olarak gittiklerinde sağlık yardımlarından, bu akit tarafın yetkili kurumunun mevzuatın
daki hükümlere göre yararlanırlar. 

(3) Sağlık yardımı giderleri, sigortalının kayıtlı olduğu akit taraf yetkili kurumunca karşılanır. 
(4) Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan faydalanacak 

aile bireylerinin kimler olduğu sigortalının kayıtlı olduğu akit taraf yetkili kurum mevzuatına göre, 
yardımların kapsamı ve ifa şekli ise oturulan taraf yetkili kurumunun mevzuatına göre belirlenir. 

Madde 16 
Aylık Sahiplerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 

(1) Her iki akit taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan 
aylık-gelir sahibi ve aile bireyleri, sağlık yardımlarından ülkesinde oturduğu akit tarafın mevzuatına 
göre, yalnız bu tarafın mevzuatına göre bir aylık veya gelir alıyormuş gibi yararlanır. Sağlık yar
dımı masrafları, ikamet yeri yetkili kurumunca karşılanır. 

(2) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir alan ve diğer akit taraf ülkesinde 
oturan bir kimsenin ve aile bireylerinin, aylığı ödeyen akit taraf mevzuatı uyarınca hak kazandık
ları sağlık yardımları, aylığı ödeyen akit taraf yetkili kurumunun nam ve hesabına ikamet mahallin
deki kurumca sağlanır. 
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(3) Âkit taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan kimselerin 
ve bunların yanlarında ikamet eden aile bireylerinin, diğer akit taraf ülkesinde bulundukları sırada, 
durumları derhal (acil) yardım yapılmasını gerektirdiği zaman, aylık veya geliri ödeyen ülkenin yet
kili kurumu hesabına olmak kaydıyla sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

Her iki akit taraf mevzuatına göre aylık veya gelir alan ancak bir tarafta oturan kimseler ile aile 
bireyleri, diğer akit tarafta bulundukları sırada yapılacak sağlık yardımları masrafları, bulunulan ül
kenin mevzuatı kapsamında olmak üzere bu ülkenin yetkili kurumunca karşılanır. 

(4) Bu maddenin 2. fıkrasına istinaden, sağlık yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığı, yar
dımların süresi ile yardımlardan yararlanacak aile bireylerinin tespiti aylığı ödeyen akit taraf mev
zuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise aylık almakta olan kimsenin ülkesinde oturduğu 
akit tarafın mevzuatına göre belirlenir. 

Madde 17 
Protezler, Büyük Cihazlar ve Diğer Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları 

İdarî Anlaşmaya ekli listede gösterilen protezlerin, büyük cihazların ve diğer büyük masraf 
gerektiren sağlık yardımlarının sağlanması, acil haller hariç, şahsın kayıtlı bulunduğu kurumun iz
nine bağlıdır. 

Madde 18 
İş Göremezlik Ödenekleri 

(1) İş göremezlik ödenekleri yetkili kurumca, bu kurumun uyguladığı mevzuat hükümlerine 
göre sağlanır. 

(2) Âkit taraf ülke mevzuatında sigortalı şahsa yapılacak iş göremezlik ödeneklerinin aile 
bireylerinin sayısına göre belirlenmesi hükmü varsa, diğer akit taraf ülkesinde oturan aile bireyleri 
de yetkili kurum tarafından dikkate alınır. 

Madde 19 
Gider İadesi 

Bu sözleşmenin 14, 15, 16, 17, 25 ve 29. maddelerinde öngörülen hallerde yapılan sağlık yar
dım masrafları, ilgilinin kayıtlı bulunduğu yetkili kurum tarafından yardımları yapan tarafın yetkili 
kurumuna, İdari Anlaşma ile belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ödenir. 

II. KISIM 
MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARI 

Madde 20 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

(1) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı bir sigortalılık 
süresinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, diğer akit tarafın 
mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak şartı ile kendi mev
zuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirir. 

(2) İlgilinin, bu maddenin uygulanması sonucu yardıma hak kazanamadığı durumlarda taraflar, 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulundukları üçüncü bir ülkedeki sigortalılık sürelerini de, 
aynı zamana rastlamamak şartı ile birleştirirler. 

(3) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı, bir özel rejim kap
samında bir meslekte veya belirli bir meslekte veya işte belirli bir sürenin tamamlanmasına bağlı ise, 
sadece ilgili rejim kapsamında geçen süreler veya böyle bir rejimin olmaması durumunda aynı mes
lekte veya aynı işte tamamlanmış süreler, eğer uygunsa diğer akit taraf mevzuatı kapsamında bir yar
dım hakkının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, diğer taraf ülkesinde böyle bir hizmetin bulun
maması halinde, genel rejime tabi olarak geçen sigortalılık süreleri de bu sürelerle birleştirilir. 

(4) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitin
de, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. 
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(5) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlar, sigortalılık süresinin tamamı veya bir 
kısmındaki ortalama kazanç esası üzerinden hesaplandığı takdirde, ödenecek yardımların hesabın
da dikkate alınacak ortalama kazanç, kendi mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri içinde 
elde edilen kazançlara göre belirlenir. 

Madde 21 
Yardımların Hesaplanması 

(1) Bir kimse aralıklı veya aralıksız olarak akit tarafların mevzuatına tabi olmuşsa, her akit tarafın 
kurumu, uyguladığı mevzuata göre, bu kimsenin veya hak sahiplerinin gereğine göre 20. madde 
hükümleri dikkate alınarak yardımlardan yararlanma hakkının bulunup bulunmadığını tespit eder. 

(2) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı 20. madde hükmü 
uygulanmaksızın kazanılıyorsa, bu tarafın yetkili kurumu ödenmesi gereken yardım miktarını yal
nız bu tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alarak belirler. 

(3) İlgili kimse akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlara ancak 20. madde hüküm
lerinin uygulanması suretiyle hak kazanıyor ise, bu tarafın yetkili kurumu yardımları aşağıda belir
tildiği şekilde hesaplar. 

1. Yetkili kurum, her iki akit tarafın mevzuatlarına göre geçen bütün sigortalılık sürelerini yal
nız kendisinin uyguladığı mevzuata göre geçmiş gibi değerlendirerek nazari miktarı hesaplar. 

2. Bununla birlikte, miktarı sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan yardımlar söz 
konusu ise, bu miktar 1. bentte sözü edilen nazari miktar olarak kabul edilir. 

3. Yetkili kurum daha sonra bu fıkranın 1. veya 2. bentlere göre hesaplanan nazari tutarın, uy
guladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleri uzunluğunun, riskin meydana gelmesinden önce 
her iki akit tarafın mevzuatlarına göre geçen sigortalılık süreleri toplamı uzunluğuna olan oranını, 
fiili tutar olarak belirler. Bu, ilgiliye ödenecek tutardır. 

4. Bu aylıklara ilave olarak yapılan yardımlar da 1. 2. ve 3. bentlere göre hesaplanır. 
5. Eğer riskin meydana gelmesinden önce her iki akit tarafın mevzuatlarına göre geçen sigor

talılık sürelerinin uzunluğu bir tam yardımdan yararlanmak için akit taraflardan birinin mevzuatına 
göre gerekli azami süreden fazla ise, bu tarafın yetkili kurumu, bu fıkranın 1. bendini uygulamak 
suretiyle, uyguladığı mevzuatta öngörülen tam yardım miktarına eşit yardımdan fazla miktarda bir 
yardım tahsisi ile yükümlü olmaksızın, anılan sürelerin toplam uzunluğu yerine sözü edilen azami 
süreyi dikkate alır. 

(4) Âkit taraf yetkili kurumu, uyguladığı mevzuat uyarınca, sigortalılık süresinin doldurulması 
temelinde eşit veya daha yüksek bir miktarının tespit edilmesi olasılığı varsa, bu maddenin 
yukarıdaki fıkralarında yer alan hükümleri uygulanamaz. 

Madde 22 
Oniki Aydan Az Sigortalılık Süreleri 

(1) 21. madde hükümlerine bakılmaksızın, bir akit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık 
sürelerinin toplam uzunluğu oniki ayı tamamlamıyorsa ve yalnız bu süreler dikkate alındığında bu 
mevzuata göre hiçbir hak doğmuyorsa, bu tarafın kurumu anılan sürelere göre yardım sağlamak 
zorunda değildir. 

(2) Bu durumda, diğer akit taraf ülke yetkili kurumu, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen 
süreleri kendi mevzuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirerek, aylığı hesaplar. 

III. KISIM 
ÖLÜM YARDIMI 

Madde 23 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Ölüm Yardımlarının Ödenmesi 

(1) Âkit tarafların mevzuatlarında ölüm yardımı varsa ve bu mevzuatlara göre ölüm yardım
larından yararlanmak için sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, yetkili kurum, 
bu yardımların hesaplanmasında, diğer akit tarafta geçen süreleri, aynı zamana rastlamamak koşulu 
ile sanki kendi ülkesinde geçmiş gibi nazara alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



- 1 2 — 

(2) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimse, diğer akit taraf ül
kesinde öldüğü takdirde, sigortalı olduğu akit taraf ülkesinde ölmüş gibi kabul edilir ve ölüm yar
dımına hak kazanır. 

(3) Bu Sözleşmenin uygulanmasında, her iki akit tarafın mevzuatı uyarınca ölüm yardımından 
yararlanma hakkı bulunuyorsa, 

1. Yardım, yalnız ölümün meydana geldiği akit taraf mevzuatına göre ödenir, veya, 
2. Ölüm akit tarafların ülkeleri dışında meydana gelmişse, yardım, yalnız yardımdan yararlan

ma hakkına konu teşkil eden ölüm olayından önce kişinin son defa mevzuatına tabi olduğu akit taraf 
mevzuatına göre ödenir. 

IV. KISIM 
MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI 

Madde 24 
Her İki Âkit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma 

(1) Meslek hastalığına tutulan kimse, her iki akit taraf ülkesinde bu hastalığa neden olabilecek 
bir işte çalışmışsa, bu kimsenin veya hak sahiplerinin talep edebilecekleri yardımlar, -duruma göre 
bu maddenin 2. ve 4. fıkraları hükümleri dikkate alınarak- koşullanın en son yerine getirdikleri akit 
tarafın mevzuatına göre sağlanır. 

(2) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarından yararlanma hak
kı, hastalığın ilk kez bu ülkenin kendi topraklarında meydana gelmiş olması koşuluna bağlı 
bulunuyorsa, bu koşul, bu hastalığın ilk kez diğer akit tarafın ülkesinde meydana gelmiş olması 
halinde de yerine getirilmiş sayılır. 

(3) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarından yararlanma hakkı, has
talığın, böyle bir hastalığa neden olabilecek son faaliyetin sona ermiş olmasından sonra belirli bir süre 
içerisinde meydana gelmiş olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, bu hastalığın 
diğer akit taraf ülkesinde ne zaman meydana geldiğini tetkik ederek, diğer akit tarafın ülkesinde icra 
edilen aynı nitelikteki faaliyetleri, bu faaliyetler kendi mevzuatına göre icra edilmiş gibi değerlendirir. 

(4) Âkit taraflardan birinin mevzuatı, doğrudan veya dolaylı olarak yardım hakkını meslek has
talığının meydana gelmesine yol açan bir faaliyetin belirli bir süre zarfında icra edilmiş olması 
koşuluna bağlıyorsa, o tarafın yetkili kurumu, birleştirme işleminin yapılmasında, böyle bir 
faaliyetin diğer akit tarafın ülkesinde icra edildiği süreleri de değerlendirir. 

Madde 25 
Diğer Âkit Tarafta Oturma veya Bulunma 

(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ve diğer akit taraf ülkesinde oturan 
kimseler, yetkili kurumun hesabına, oturdukları ülke mevzuatı kapsamında kabul edilerek, sağlık 
yardımlarından yararlanırlar. 

(2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunan 
kimseler, yetkili kurumun hesabına, bulundukları ülke mevzuatı kapsamında kabul edilerek, acil 
sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

Madde 26 
Meslek Hastalığının Ağırlaşması 

Âkit taraflardan birinin mevzuatına uygun olarak meslek hastalığı yardımı yapılmış sigortalı 
şahıs, diğer taraf ülkesinde oturduğu sürede bu hastalığı ağırlaşırsa, aşağıdaki kurallar uygulanır. 

1. Meslek hastalığına yakalanan kimse ikinci akit tarafın mevzuatına göre anılan hastalığa 
neden olacak veya hastalığı ağırlaştıracak bir faaliyet icra etmemiş ise, birinci akit tarafın yetkili 
kurumu, uyguladığı mevzuat hükümleri çerçevesinde ağırlaşmayı dikkate alarak yardım giderlerini 
üstlenmek zorundadır. 

2. Sigortalı şahıs böyle bir faaliyeti ikinci taraf mevzuatına göre icra etmiş ise, birinci akit 
tarafın yetkili kurumu, yardım giderlerini, ağırlaşmayı nazara almaksızın uyguladığı mevzuatı çer
çevesinde üstlenmek zorundadır; ikinci tarafın yetkili kurumu ise kendi mevzuatı çerçevesine göre 
ilgili şahsın ağırlaşmadan sonraki durumu dikkate alınarak hesaplanacak yardım miktarı ile ağırlaş
madan önceki ödenmesi gereken yardım miktarı arasındaki farkı öder. 
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V. KISIM 
İŞSİZLİK YARDIMLARI 

Madde 27 
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 

(1) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık 
sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, diğer akit tarafın 
mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak koşulu ile değerlendirir. 

(2) Yardımların miktarı, süresi ve ödeme şekli yardımı yapan yetkili kurumun mevzuatına göre 
belirlenir. 

(3) Bu sözleşmenin 5. maddesindeki hükümleri işsizlik yardımlarında uygulanmaz. 
IV. BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 28 

İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri 
(1) Akit tarafların yetkili makamları bu Sözleşmenin uygulanması için idari anlaşmayı yapar 

ve gerekli idari tedbirleri alırlar. 
(2) Âkit tarafların yetkili makamları bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak alınan ön

lemler konusunda mümkün olan en kısa süre içerisinde birbirlerine gerekli bilgileri teati ederler ve 
bu Sözleşmenin uygulanmasını etkileyen ölçüde kendi ulusal yasalarında yapılan değişiklikleri de 
en kısa süre içerisinde birbirlerine bildirirler. 

(3) Âkit tarafların yetkili makamları bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere ir
tibat kurumlan tesis ederler. 

(4) Bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her sorun için akit tarafların yetkili makamları ve 
kurumları sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalarını etkiliyormuş gibi birbirlerine yardımcı olurlar. 
Bu idari yardımlaşma parasız yapılır. 

(5) Bu Sözleşme hükümleri uyarınca bir akit tarafa diğer akit tarafça hakkında bildirimde 
bulunulan kişilere ilişkin her nevi bilgi, bu Sözleşmenin uygulanması esnasında gizlilik değeri taşır 
ve ancak bu Sözleşmenin ve tabi olduğu ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılabilir. 

Madde 29 
Tıbbi Kontroller 

(1) Bir akit taraf ülkesinde oturan veya bulunan kimselerin iş göremezlik durumlarının tespit 
edilebilmesi için bir taraf mevzuatına göre öngörülen tıbbi kontroller, yetkili kurumun talebi üzerine 
ve yetkili kurumun hesabına ilgilinin oturma veya bulunma yerindeki kurum tarafından yapılır. 

(2) Şayet tıbbi kontroller, her iki akit tarafın mevzuatlarının uygulanması için yapılıyorsa, il
gilinin oturma veya bulunma yerindeki kurum tarafından yapılır, masraflar bu kuruma aittir. 

Madde 30 
Resmi Dillerin Kullanılması 

(1) Bu Sözleşmenin uygulanmasında akit tarafların makamları ve kurumları, kendi dilleri ile 
haberleşirler. 

(2) Bir dilekçe veya belge diğer tarafın resmi dili ile yazılmış olduğu gerekçesiyle red-
dolunamaz. 

Madde 31 
Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık 

(1) Bir akit tarafın mevzuatı çerçevesinde ibraz olunan evrak veya diğer belgeler harç, damga 
resmi, konsolosluk veya yönetime ilişkin giderlerden kısmen yada tamamen muaf ise, bu muafiyet 
diğer tarafın mevzuatına göre veya bu Sözleşme uyarınca ibraz olunan evrak veya diğer belgeler 
için de uygulanır. 

(2) Bu Sözleşmenin uygulanmasında ibraz edilecek her türlü belge, Elçilik ve Konsolosluk 
makamlarının ilave tasdikinden muaftır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 



- 1 4 -

Madde 32 
Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi 

(1) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre, ilgili tarafın yetkili makam veya kurumuna yasal 
süresi içerisinde yapılmış bulunan bir yardım ödenmesi veya yardım hakkının belirlenmesi 
hususundaki talep, bildirim veya itiraz, diğer tarafın yetkili makamına sunulmuş gibi kabul edilir. 
Aynı husus, diğer konulara ilişkin dilekçeler ile beyannameler ve itirazlar konusunda da geçerlidir. 

(2) Bir taraf mevzuatı uyarınca yapılan yardım talebi, diğer tarafın mevzuatı uyarınca muadil 
bir yardım için talep olarak kabul edilir. 

(3) 1 ve 2. fıkranın uygulandığı herhangi bir durumda, talep, bildiri veya itirazın sunulduğu yet
kili makam veya kurum, bunu geciktirmeksizin diğer tarafın yetkili makam veya kurumuna iletir. 

Madde 33 
Üçüncü Kişinin Sorumluluğu 

(1) Bir kimse, akit taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer bir akit taraf ülkesinde sebep 
olunan veya meydana gelen bir kaza nedeniyle yardım görmekte ise, yardımları sağlamakta olan 
kurumun, zararı tazmin etmekle yükümlü üçüncü kişilere karşı talepte bulunma hakları vardır. 

(2) 1. fıkrada belirtilen kurumlar, uygulanan mevzuata göre üçüncü kişilere karşı hak iddiasın
da bulunabilecek olan sigortalının veya hak sahibinin yerine geçmesi halinde, üçüncü kişilere kar
şı doğrudan doğruya hak iddiasında bulunabilirler. 

(3) Bu maddenin 2. fıkrasında yer alan bu durum diğer akit tarafça tanınır. 
Madde 34 

Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması 
(1) Bu Sözleşmenin uygulanmasında malullük, yaşlılık veya ölüm yardımlarının ödenmesi veya 

yeniden gözden geçirilmesi sırasında akit taraflardan birinin yetkili kurumu bir yararlanıcıya hak ettiği 
bir meblağı aşan miktarda ödeme yapmışsa, bu kurum, yararlanıcıya mütekabil yardımları ödemekle 
yükümlü olan diğer akit tarafın kurumundan fazladan ödenen miktarı, bu kimseye ödeyeceği miktarlar
dan kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu kurum, bu şekilde kestiği meblağı diğer tarafa transfer eder. 
Eğer bu tür geri alma işlemi yapılamıyorsa, aşağıdaki fıkralar hükümleri uygulanır; 

(2) Âkit taraflardan birinin kurumu, yardımlardan yararlanan bir kimseye hak ettiğinden fazla 
bir meblağ ödemişse, bu kurum, uyguladığı mevzuatta öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde, 
yararlanıcıya yardım sağlamakla yükümlü diğer akit tarafın kurumundan, fazla ödeme konusu olan 
miktarı, bu kimseye ödediği meblağlardan kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu kurum kesintiyi -
bu fazladan ödeme sanki kendisi tarafından yapılmış gibi- kendi mevzuatında öngörülen koşullar ve 
sınırlar dahilinde yapar ve böylece kestiği meblağı alacaklı kuruma transfer eder. 

(3) Âkit taraflardan birinin kurumu, yararlanıcıya mevzuatına göre avans ödemişse, bu kurum, 
diğer tarafın kurumundan yararlanıcıya bu kurumun aynı süre için borçlu olduğu meblağlardan 
ödenen avans tutarını kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu kurum kesintiyi yapar ve böylece kesilen 
meblağı alacaklı kuruma transfer eder. 

Madde 35 
Ödemede Kullanılacak Para 

(1) Bu Sözleşme uyarınca yapılacak yardımlar, akit taraf yetkili kurumunun kendi para 
birimiyle yapılır. 

(2) Şayet yararlanın diğer akit tarafta ya da üçüncü bir ülkede oturuyor ise o taktirde ödeme o 
günkü resmi kur üzerinden konvertibıl bir para birimi ile yapılır. Hesaplama şekli ve kurun saptan
ması, İdari Anlaşmaya göre düzenlenecektir. 

(3) Bu Sözleşme uyarınca akit taraflardan birinin yetkili kurumu diğer akit tarafın kurumunca 
sağlanan yardımlara ilişkin gider iadesine yönelik meblağları ödemekle yükümlü ise, borç ikinci 
tarafın parası ile ifade olunur. Birinci kurum -akit taraflar arasında başka ödeme usulleri üzerinde 
anlaşma yoksa- anılan para ile yapılan ödeme nedeniyle borçtan yasal olarak kurtulmuş sayılır. 
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Madde 36 
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi 

(1) Âkit tarafların yetkili makamları bu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında or
taya çıkan her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesinde bütün imkanlarını kullanacaklardır. 

(2) Eğer bir anlaşmazlık, bu maddenin 1. fıkrasında belirtildiği biçimde ve 6 ay içerisinde 
çözümlenemezse, anlaşmazlık akit taraflardan birinin yetkili makamının talebi üzerine aşağıda 
belirtildiği şekilde oluşturulan Hakem Heyetine götürülür; 

1. Her akit tarafın Hükümeti, anlaşmazlığın hakem heyeti tarafından giderilmesi ile ilgili baş
vurunun eline geçmesinden itibaren altı ay içinde bir hakem tayin eder. Hükümetlerce atanan iki 
hakem, (akit taraflardan hakemini en son tayin etmiş olan tarafın bu tayin hakkında diğer tarafa bil
dirimde bulunduğu tarihi izleyen iki aylık süre zarfında), akit taraflardan biri veya diğerinin vatan
daşı olmayan üçüncü bir hakem tayin eder. 

2.Âkit tarafın Hükümetlerinden biri, belirtilen süre içinde hakem tayin etmezse, diğer taraf 
Uluslararası Adalet Divanı Başkanından veya Başkanın akit taraflardan birinin vatandaşı olması 
durumunda Başkan yardımcısından veya akit taraflardan birinin vatandaşı olmayan ve Başkan yar
dımcısından sonra gelen yargıçtan bir hakem tayin etmesini talep edebilir, iki hakemin bir üçüncü 
hakem tayininde anlaşamamaları halinde de taraflardan biri veya diğerinin hükümetlerinin talebi 
üzerine aynı usul uygulanır. 

3.Hakem Heyeti, taraflar arasında yapılan Sözleşmeye ve uluslararası hukukun genel hüküm
lerine (prensiplerine) istinaden oy çokluğu ile karar verir. Hakem Heyeti çalışma usul ve esaslarını 
kendisi belirler. 

Hakem Heyetinin kararları bağlayıcı ve kesindir. 
Her akit taraf kendi üyesinin masrafları ile Hakem Heyetindeki temsil giderleri ile ilgili mas

rafları karşılar. Başkanlık ve diğer masraflar eşit olarak akit taraflar arasında paylaşılır. 
V. BÖLÜM 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 
Madde 37 

Geçici Hükümler 
(1) Bu Sözleşme, yürürlüğe girmesinden önceki bir dönem için hiçbir hak doğurmaz. 
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce bir akit tarafın mevzuatına göre geçen bir 

sigortalılık süresi, bu Sözleşme hükümlerine göre doğan hakların belirlenmesinde değerlendirilir. 
(3) Bu maddenin 1. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşme uyarınca bir hak, Söz

leşmenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşmiş olan bir riskle ilgili olsa dahi, doğar. 
(4) Yalnız bu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir yardım, ilgilinin bu Sözleşme 

hükümlerine uygun olarak talepte bulunması halinde, önceden tasfiye edilen haklar, bir toptan 
ödemeye yer verilmemiş olması kaydıyla, bu Sözleşmenin yürürlük tarihinden geçerli olarak 
ödenecektir. 

(5) Bu maddenin 4. fıkrasında sözü edilen talep bu Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 
iki yıl içinde yapılırsa, bu Sözleşmeye göre doğan haklar, akit tarafların mevzuatlarındaki hakkın 
düşmesine veya zaman aşımına uğramasına ilişkin hükümleri, ilgili hakkında uygulanmaksızın 
sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren kazanılır. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl 
geçtikten sonra yapılan taleplerde ise talep tarihi esas alınır. 

Madde 38 
Yürürlük 

(1) Bu Sözleşme akit tarafların iç mevzuatlarındaki usuller dahilinde onaylanacak ve onaylan
dığı, en kısa zamanda diğer akit tarafa bildirilecektir. 

(2) Bu Sözleşme, son onay bildiriminin yapıldığı ayı izleyen ikinci ayın birinci gününde yürür
lüğe girecektir. 
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Madde 39 
Sözleşmenin Süresi 

Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
Akit taraflardan biri, diğer akit tarafa diplomatik yollardan, içinde bulunulan yılın sonuna en 

az 6 ay kala yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilir, o takdirde Sözleşme, 
o yılın sonu itibariyle sona erer. 

Madde 40 
Kazanılmış Hakların Korunması 

(1) Bu Sözleşmenin feshi halinde, Sözleşme uyarınca kazanılmış olan haklar geçerliliğini korur. 
(2) Bu Sözleşmenin feshi halinde henüz karara bağlanmamış yardım hakları ile ilgili tüm iş

lemler, bu Sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Bu Sözleşme 27.05.2003 tarihinde Ankara'da, tamamı eşit derecede geçerli olmak üzere Türk

çe ve Hırvatça, Boşnakça, Sırpça olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Bosna Hersek Adına 

Recep Tayyip ERDOĞAN Adnan TERZİC 

Başbakan Başbakan 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 397) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında 
Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El 
Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlık
ların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve 
iadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/603) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 20.5.2003 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-615/2248 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.4.2003 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yol
lardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve 
Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Kültür varlıkları bakımından zengin olan ülkemizden muhtelif yasadışı yollarla bazı eser
lerimiz uluslararası sanat piyasasına sunulmak üzere kaçırılmaktadır. Bunun önlenmesi için ülke 
içinde alınan önlemlerin yanısıra uluslararası düzeyde de önlemler alınması ve bu alanda benzer 
şekilde topraklarından eser kaçırılan ülkelerle ikili işbirliğinde bulunulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, ülkemize benzer şekilde kültür varlıklarına kaynak ülke durumundaki Peru 
Cumhuriyeti ile yasadışı yollardan ticareti yapılan, ihraç edilen veya el değiştiren kültür varlık
larının korunması, bakımı, onarımı ve iadesine ilişkin bir anlaşma 6 Şubat 2003 tarihinde Viyana'da 
imzalanmıştır. 

Anlaşma, arkeolojik, sanatsal, tarihî ve kültürel varlıkların çalınması, yasadışı yollardan 
ticaretinin yapılması, ihraç edilmesi veya el değiştirmesi üzerine bu varlıkların iadesi için olduğu 
kadar korunması ve konservasyonu amacı doğrultusunda da ortak kurallar oluşturmakta, bu amaç
la oluşturulacak işbirliğinin esaslarını anahatlarıyla belirlemektedir. 



Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 5.6.2003 

Esas No. : 1/603 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuz, gündeminde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında 

Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya Eldeğiştiren Kültürel, Arkeolojik. Sanatsal 
ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını (1/603) görüşmek üzere 5 Haziran 
2003 tarihinde toplanmıştır. Toplantıya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi katılmıştır. 

Komisyonumuzca, kültür varlıklarımızın yasadışı yollarla uluslararası sanat piyasasına sunul
mak üzere kaçırılmasını önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasının gerekçesi doğrultusunda uy
gun olacağı değerlendirilmiştir. 

Tasarının bu yöndeki 1 inci maddesiyle yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 3 üncü 
maddeleri ve tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Üye 
Ali Aydınlıoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Üye 
Berhan Şimşek 

İstanbul 

Üye 
İlyas Çakır 

Rize 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Üye 
Faruk Anbarcıoğlu 

Bursa 
Üye 

Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Hacı Turan 

Kırşehir 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Osman Kılıç 

Sivas 
Üye 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

Kâtip 
Recep Garip 

Adana 
Üye 

Burhan Kılıç 
Antalya 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
Üye 

Muharrem Karslı 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 

Üye 
Muharrem İnce 

Yalova 
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MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PERU CUMHURİYETİ ARASINDA YASADIŞI 
YOLLARDAN TİCARETİ YAPILAN, İHRAÇ EDİLEN VEYA EL DEĞİŞTİREN 
KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK, SANATSAL VE TARİHÎ VARLIKLARIN KORUNMASİ, 
KONSERVASYONU, ELE GEÇİRİLMESİ VE İADESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/603 
Karar No. : 194 S. 4.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç 

Edilen veya El Değiştiren Kültürel. Arkeolojik. Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması. Konser-
vasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8 Nisan 2004 tarihli 33 üncü toplantısında Dışişleri Bakan
lığı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kültür varlıkları muhtelif yasadışı yollarla kaçırılan bir ülke olarak, ülkemiz içinde alınan ön
lemlerin yanı sıra bu alanda benzer şekilde topraklarından eser kaçırılan ülkelerle işbirliği yapılması 
çerçevesinde imzalanan ve kaçırılan kültür varlıklarının iadesi, korunması amacıyla işbirliği esas
larının ana hatlarını çizen Anlaşma. Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Ar si an 

Diyarbakır 
Üye 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Üye 
Süleyman Gündü: 

Sakarya 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Halil Akyü: 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Öner Ergenç 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 



- 5 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PERU 
CUMHURİYETİ ARASINDA YASADIŞI 
YOLLARDAN TİCARETİ YAPILAN, İH
RAÇ EDİLEN VEYA EL DEĞİŞTİREN 
KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK, SANATSAL 
VE TARİHÎ VARLIKLARIN KORUN
MASI, KONSERVASYONU, ELE GEÇİ
RİLMESİ VE İADESİNE İLİŞKİN AN
LAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1 . - 6 Şubat 2003 tarihinde 
Viyana'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan 
Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiş
tiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî 
Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele 
Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun Hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PERU 
CUMHURİYETİ ARASINDA YASADIŞI 
YOLLARDAN TİCARETİ YAPILAN, İH
RAÇ EDİLEN VEYA EL DEĞİŞTİREN 
KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK, SANATSAL 
VE TARİHÎ VARLIKLARIN KORUN
MASI, KONSERVASYONU, ELE GEÇİ
RİLMESİ VE İADESİNE İLİŞKİN AN
LAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumu7.ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

E. Mumcu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
B. Atalay 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

Çevre Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
B. Yıldırım 

Orman Bakanı V. 
S. Güçlü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

PERU CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

YASADIŞI YOLLARDAN TİCARETİ YAPILAN, İHRAÇ EDİLEN 
VEYA 

EL DEĞİŞTİREN KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK, SANATSAL VE TARİHİ 
VARLIKLARIN KORUNMASI, KONSERVASYONU, ELE GEÇİRİLMESİ 

VE 
İADESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

Aşağıda "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti: 

Kültür miraslarının parçası olarak kabul edilen varlıkların çalınmasının ve yasadışı olarak ih
racının gerek bu varlıklara, özellikle de arkeolojik ve benzeri alanların ve diğer tarihi ve kültürel 
değer taşıyan alanların yağmalanması suretiyle, ülkelerine verdiği ciddi zararın bilincinde olarak. 

Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması 
için Alınacak Tedbirlerle ilgili 1970 UNESCO Sözleşmesi ve Dünya, Kültür ve Doğal Mirasının 
Korunmasına ilişkin 1972 UNESCO Sözleşmesinde öngörülen ilke ve düzenlemeler uyarınca kül
tür miraslarının korunması ve konservasyonunun başat önemini kabul ederek. 

Taraflar arasında çalınan, yasadışı yollardan ihraç, ithal edilen veya el değiştiren kültürel var
lıkların iadesinde işbirliğinin, her iki tarafın kendilerine ait kültür varlıklarının gerçek sahibi olması 
hakkının korunması ve tanınması için etkili bir yol oluşturduğuna inanarak. 

Çalınmaları veya yasadışı yollardan yurtdışına ihraç edilmeleri halinde bu varlıkların iadesi 
için olduğu kadar, korunması ve konservasyonu konusunda ortak kurallar oluşturmak isteğiyle, 

Her ülkenin kültür varlığının ayırt edici ve eşsiz özelliğinden dolayı ticarete konu olmaması 
gereğini kabul ederek. 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 

Taraflar, çalınan, yasadışı yollardan ticareti yapılan, ihraç edilen veya el değiştiren arkeolojik. 
sanatsal, tarihi ve kültürel varlıkların kendi topraklarına girişini yasaklamayı ve engellemeyi taah
hüt ederler. 

Madde 2 
Bu Anlaşmanın amacı uyarınca "kültürel, arkeolojik, sanatsal ve tarihi varlıklar" terimi 

aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır: 

(a) mimari nesneler, heykeller, seramik eserler, metal nesneler, kumaşlar ve diğer insan yaratısı 
eserler veya parçalarını da kapsamına alan ve taraflarca eski eser olarak sınıflandırılan nesne ve 
araçlar. 

(b) hayvanlara, bitkilere, minerallere ve anatomiye ait nadide koleksiyonlar ve numuneler. 
sınıflandırılmış veya sınıflandırılmamış paleontolojik döneme ait nesneler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 397) 
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(c) her iki ülkenin farklı kültür, hanedan ve tarihi dönemlerine ait dini ya da din dışı sanat ürün
leri veya bunların parçalan, 

(d) bilim ve teknoloji tarihine ve askeri ve sosyal tarihe, ulusal liderlerin, düşünürlerin, bilim 
adamlarının ve sanatçıların hayatlarına, ulusal önem taşıyan olaylara ait olanlar da dahil olmak 
üzere tarihe ilişkin varlıklar, 

(e) arkeolojik kazılarda çıkarılanlar (resmi ve yasadışı kazılar da dahil olmak üzere) veya ar
keolojik kesitler, 

(f) tahrip olmuş sanatsal veya tarihi anıtlar veya arkeolojik mekanların unsurları. 

(g) merkezi idare, eyalet veya belediye idareleri ya da eşdeğer kuruluşların arşivlerindeki on
lara veya her iki hükümetin temsile yetkili olduğu dini kuruluşlara ait tarafların yasaları uyarınea 
korunan veya elli yıldan eski resmi belgeler, 

(h) yüz yıldan daha eski olan bozuk paralar, yazıtlar, oyma mühürler gibi eski eserler. 

(i) herhangi bir materyal üstüne tamamen elle ve herhangi bir malzemeyle yapılan resimler, 
tablolar, çizimler, herhangi bir malzemeden yapılmış heykel sanatının özgün eserleri, özgün kabart
ma, baskı ve taşbaskılar ile herhangi bir malzemeden özgün sanatsal düzenleme ve montajlar gibi 
sanat değeri olan eserler, 

(j) tek tek veya bir koleksiyonun parçası olarak nadide el yazmaları, XVI. yüzyıl başlarından 
önceki dönemden kalma matbaa baskısı kitaplar, eski kitaplar, özellikle tarihi, sanatsal, bilimsel ve 
edebi değeri olan belge ve yayınlar, 

(k) tek tek veya koleksiyonlar halinde posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar. 

(1) ses, fotoğrafik ve sinematografik arşivler de dahil olmak üzere arşivler. 

(m) yüzyıldan eski, tarihi ve kültürel değeri olan müzik aletleri de dahil olmak üzere mobilya 
birimleri, iş aletleri ve gereçler, 

(n) yok olma tehlikesi içindeki Amazon bölgesindeki etnik gruplara ait olanlar da dahil olmak 
üzere sınıflandırılmış ya da sınıflandırılmamış etnolojik değeri olan nesneler. 

(o) sualtından çıkarılan kültür mirası. 

Aynı şekilde, her iki tarafın özel niteliklerinden dolayı bu maddeye dahil edilmesini gerekli 
gördüğü özel mülkiyetteki kültür varlıkları ve belgeler. Bunların ilgili kültür makamları tarafından 
tescil edilmiş ve sınıflandırılmış olmaları gerekmektedir. 

Madde 3 

Taraflardan birinin acil talebi üzerine, diğer taraf yürürlükteki ulusal yasalara ve uluslararası 
anlaşmalara göre istekte bulunan tarafın topraklarından çalınan, yasadışı yollardan ihraç edilen veya 
el değiştiren herhangi bir kültürel, arkeolojik, sanatsal ve tarihsel varlığı ele geçirip, iadesine ilişkin 
gerekli hukuki adımları atacaktır. 

Kültürel, arkeolojik, sanatsal ve tarihsel varlıkların ele geçirilmesi ve iadesine ilişkin talepler 
diplomatik yollardan resmiyet kazanacaktır. 

Yukarıda belirtilen varlıkların ele geçirilmesi ve iadesine ilişkin masraflar talepte bulunan 
tarafça karşılanacaktır. 
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Madde 4 
Kültürel, arkeolojik, sanatsal ve tarihsel varlıkların çalındığına dair ve bahsedilen varlıkların 

uluslararası düzeyde ticarete konu olması ihtimali olduğuna inanılıyorsa uygulanan yöntem hakkın
da her bir taraf diğerine bildirimde bulunacaktır. 

Bu amaçla ve bu gibi amaçlarla yürütülen polis soruşturmasına dayanılarak, hırsızlık, satış, 
yasadışı yollardan ithal ve ihraç ve/veya benzeri suç teşkil eden davranışlarda bulunmuş kişilerle 
varlıkların teşhisinin sağlanması için, ayrıca suçlular tarafından uygulanan yöntemin belirlenmesi 
bakımından mümkün olan tüm tamamlayıcı bilgiler diğer tarafa sunulacaktır. 

Aynı şekilde. Taraflar, çalınmış veya yasadışı yollardan kaçırılmış kültür varlıklarının teşhis 
sürecinin ve koruyucu önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için mümkün olan tüm bilgileri 
birbirlerinin gümrük yetkilileri, liman, havaalanı ve sınır güvenlik güçleri ile paylaşacaklar; kül
türel, arkeolojik, sanatsal ve tarihsel varlıkların yasadışı dolaşımına karşı uygun koruma Önlemlerini 
ve zecri tedbirleri alacaklar ve bu gibi durumlarda işbirliği yapacaklardır. 

Madde 5 
Taraflar, bu anlaşmanın uygulanması suretiyle iade edilen kültürel, arkeolojik, sanatsal ve 

tarihsel varlıkları gümrük vergisi ve diğer vergilerden muaf tutacaklardır. 

Madde 6 
Bu anlaşma. Taraflardan birinin önerisi üzerine Taraflar arasında varılacak mutabakata göre 

değiştirilebilir. Değişiklikler karşılıklı diplomatik bildirimlerin değişimi ya da tarafların üzerinde 
anlaşacağı başka bir yöntemle resmiyet kazanır. 

Madde 7 
Bu anlaşma onay belgelerinin teati edilmesinden itibaren yürürlüğe girer ve Taraflardan biri 

diğerine bir sene öncesinden anlaşmayı sona erdirme niyetini bildirmediği sürece yürürlükte kalır. 

Bu anlaşma Viyana'da, 2003 yılının Şubat ayının altıncı gününde Türkçe, İspanyolca ve İngiliz
ce dillerinde, her metin aynı derecede özgün olmak üzere, iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Peru Cumhuriyeti Hükümeti 

Adına Adına 

A. Mithat BALKAN Javier PAUUN/CH 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 396) 

Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-
Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/757) 

Not : Tasarı Başkanlıkça, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 18.2.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-811/709 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.1.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 sayılı Türkiye Litvanya Or
tak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Litvanya arasında bir serbest ticaret alanı oluşturan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lit

vanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması", 2 Haziran 1997 tarihinde Vilnius'ta im
zalanmıştır. Sözkonusu Anlaşma, 21.1.1998 tarih ve 4328 sayılı Kanun ile T.B.M.M. tarafından uy
gun bulunmuş ve 6.2.1998 tarih ve 98/10615 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanarak 1 Mart 
1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bahsekonu Anlaşmanın 29 uncu Maddesi ile Anlaşma hükümlerinin düzgün ve sağlıklı işletil
mesinden sorumlu bir Ortak Komite ihdas edilmiş olup, Anlaşmanın 35 inci maddesi ile bu 
Komiteye Anlaşma Eklerini ve Protokollerini tadil etme yetkisi verilmiştir. 

Bu çerçevede, Litvanya ile Avrupa Birliği arasında tekstil ürünleri ticaretine ilişkin olarak 
yapılan değişiklikler, ülkemizin Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikasına uyum sağlama yüküm
lülüğü kapsamında, Ortak Komitenin almış olduğu 2003/1 sayılı Karar ile Türkiye-Litvanya Serbest 
Ticaret Anlaşmasına yansıtılmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/757 8.4.2004 

Karar No. : 193 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 8 Nisan 2004 tarihli 33 ün
cü toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla 
görüşülmüştür. 

Türkiye ile Litvanya arasında bir serbest ticaret alanı oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması 1 
Mart 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın 35 inci maddesinin verdiği tadil etme yetkisi 
çerçevesinde Litvanya ile AB arasında tekstil ürünleri ticaretine ilişkin olarak yapılan değişiklik
lerin Türkiye-Litvanya Serbest Ticaret Anlaşması'na yansıtılmasını amaçlayan Ortak Komite 
Kararının Onaylanması Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasan aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Türk tekstil İhracatçılarının zarar görmelerini önlemek üzere Tasarının, İç
tüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüsevin Kansu 

İstanbul 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Üye 
M. İhsan Arşları 

Diyarbakır 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 

Üye 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
Üye 

Ufuk Özkan 

Manisa 
Üye 

Süleyman Gündüz 

Sakarya 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 

Üye 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 

Hasan Ören 
Manisa 

Üye 
Öner Ergenç 

Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 396) 



— 3 — 

HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

TEKSTIL ÜRÜNLERI TICARETINE DAIR 
2003/1 S A Y ı L ı T Ü R K I Y E - L I T V A N Y A 
ORTAK KOMITE KARARıNıN ONAY
LANMASıNıN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAIR KANUN TASARıSı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİNE DAİR 
2003/1 SAYILI TÜRKİYE-LİTVANYA 
ORTAK KOMİTE KARARININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1 . -23 Haziran 2003 tarihinde 
Vilnius'ta imzalanan Tekstil Ürünleri Ticaretine 
Dair 2003/1 sayılı Türkiye-Litvanya Ortak 
Komite Kararının onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Abdüllatif Şener 
Başbakan V. 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
O. Pepe 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V 
B. Yıldırım 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
A. Aksu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
R. Akdağ 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
H. Çelik 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Basesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 396) 
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TÜRKİYE-LİTVANYA ORTAK KOMİTE KARARI 
NO: 2003/1 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİNE DAİR 
ORTAK KOMİTE, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (bun
dan sonra "Anlaşma" olarak anılacaktır), 29 ve 35 inci maddelerini dikkate alarak, 

Anlaşmaya ekli mutabakat zaptının 2 no.'lu paragrafını dikkate alarak, 

AŞAĞIDAKİLERE KARAR VERMİŞTİR: 

Madde 1 
Anlaşmanın 3 üncü maddesinin 2 nci paragrafı, 9 uncu maddesi, V no.'lu Ek'i ve 1 no.'lu 

protokolü silinecektir. 

Madde 2 

İşbu Karar, tarafların birbirlerine, bu Kararın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal sürecin 
tamamlandığına dair bildirimi diplomatik yollarla yaptıkları tarihi takip eden ikinci ayın ilk günü 
yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Kararı im
zalamışlardır. 

İşbu Karar, Vilnius'ta 23/6/2003 tarihinde, her biri eşit derecede muteber olmak üzere, Türkçe, 
Litvanyaca ve İngiliz dillerinde ikişer nüsha olarak alınmıştır. Farklı yorumlamaların olması halin
de İngilizce metin esas alınacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Litvanya Cumhuriyeti Adına 

(İmza) (İmza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 396) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 411) 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve 
Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ile İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/566) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4.4.2003 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196/-279-1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/379 Askerlik Kanunu Tasarısı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı 
1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/397 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubay

ların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı 

1/469 Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/820 Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/920 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/953 İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/1035 Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1037 Meslekî Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.6.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196/342/2695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/548 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyece
ğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-1115/4760 9.12.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
30.10.1996 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve 
Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa göre Silahlı Kuvvetler mensupları 
vazife sırasında üniforma giymekle yükümlüdürler. Giyilecek kıyafetin şekli ise yönetmelikle belir
lenmekte ve kıyafette; renk, şekil ve evsaf birliğini sağlamak önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan günün koşullarına ve görev özelliklerine göre askerî personelin bir kısmı eğitim
de ve kıt'a başında vazife gördükleri halde, diğer bir kısmı ise karargâhlarda ve askerî kurumlarda 
çalışmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 
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Bu nedenlerle, 7471 sayılı Kanuna göre, personelin istihkakı; eğitim ve hizmet giyeceği şek
linde iki başlık altında belirlenmiş bulunmaktadır. 

7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki yer ve koşullarda görev yapan subay ve astsubaylara; 
erata mahsus olan birer elbise, birer kaput ve bir çift ayakkabı eğitim istihkakı olarak verilmekte, 
Kanunun 3 üncü maddesine göre de; tüm subay ve astsubaylara hizmet giyeceği olarak kıyafet 
yönetmeliğinde belirtilen; birer elbiselik, birer kaputluk ve birer çift ayakkabı verilmektedir. 

Ancak harp teknolojisindeki gelişmelere, eğitim ve tatbikatlarda personelin tâbi olduğu kuv
vete ve görev özelliklerine göre farklı ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Örneğin; normal eğitim elbisesi yanında, nükleer atık, lazer ışını ve radyasyona dayanıklı ilave 
istihkaka, -40 dereceye kadar dayanıklı özel kış teçhizatına, rüzgâr ceketi, pantolon ve özel bota ih
tiyaç duyulmaktadır. 

Bu gibi durumlarda sık sık kanun değişikliğine gitmemek için özellikle olağanüstü haller ile 
büyük manevralarda, eğitim ve tatbikat ile harekâtlarda görev yapan personelin zorunluluk arz eden 
giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde özellikleri 
belirtilecek ilave istihkakın verilebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tasarı ile subay ve astsubaylara 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı istihkakları 
yanında bazı koşullarda ihtiyaç duyulduğunda ilave istihkak verilebilmesine ilgili Bakanlık yetkili 
kılınmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, kıtalarda, eğitimle ilgili müessese ve 
okullarda, gemilerde, karakol komutanlıklarında ve diğer bazı birimlerde görev yapan subay ve ast
subaylara er ve erbaşlara verilen birer elbise, birer kaput ve birer çift ayakkabı eğitim istihkakı 
olarak verilmektedir. 

Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevralarda ve herhangi bir harekât
ta ise, bu istihkakın kimlere verileceğine karar vermeye 2 nci maddeye göre Millî Savunma Bakan
lığı yetkili bulunmaktadır. 

Tasarı ile, 2 nci maddeye yeni bir fıkra ilave edilerek, eğitim hizmetlerinde ve yukarıda belir
tilen hallerde 1 inci maddedeki istihkak yerine benzerini veya hizmet koşullarına göre kıyafet 
yönetmeliğinde özellikleri belirtilen ilave eğitim istihkakım vermeye Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 30.4.2003 
Esas No. : 1/566 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 20 ve 21 inci dönem TBMM 

Başkanlıklarına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Ast
subayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı", söz konusu dönemlerde sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 4.4.2003 
tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca 
15.4.2003 tarihinde, esas komisyon olarak Millî Savunma Komisyonuna, tâli komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen Tasan, Komisyonumuzun 30.4.2003 tarihli 11 inci toplantısında, Mil
lî Savunma, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli giysilerinin, çağımızın değişken koşullarına uygun 
hale getirilmesine; giyim konusunda ortaya çıkmış bulunan ve ortaya çıkması muhtemel olan sıkın
tıların giderilmesine çalışılmaktadır. 

Komisyonumuz, Tasarı ile gerekçesini uygun bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçil
mesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Millî Savunma Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Üye 
Serpil Yıldız 

İzmir 
Üye 

Şevket Ar: 
Trabzon 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

7 } 

Üye 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
Üye 

Abdullah Veli Sevda 
Şırnak 

Mehmet Kartal 
Van 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY, ASKERÎ MEMUR VE MUADİLLERİYLE 
ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİNE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 14,4.2004 

Esas No. : 1/566 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 9.12.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunulan ancak yasama döneminin sona ermesiyle kadük olan ve 21 inci yasama 
döneminde de kanunlaşamayan, son olarak 4.4.2004 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yenilenen ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına gönderilen 1/566 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, As
keri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 14.4.2004 tarihli 11 inci Birleşiminde, 
Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün Millî Savunma, İçişleri ve Maliye 
Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
7471 sayılı Kanuna göre Türk Silâhlı Kuvvetleri Personelinin istihkakının, eğitim ve hizmet 

giyeceği olarak iki başlık altında belirlendiği, 
Harp teknolojisindeki gelişmelere ve personelin tabi olduğu kuvvete ve görev özelliklerine 

göre nükleer atık, lazer ışını ve radyasyona dayanıklı ilave istihkak, özel kış teçhizatı gibi farklı ve 
yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı, 

Tasan ile subay ve astsubaylara mevcut istihkakları yanında bazı koşullarda ve ihtiyaç duyul
duğunda ilave istihkak verilebilmesi için ilgili Bakanlığın yetkili kılındığı 

Görülmektedir. 
Tasarının tümü üzerinde Hükümet adına ve gerekçe paralelinde yapılan açıklamaları takiben 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul 

Kâtip 
Mehmet Asım Kulak 

Bartın 
Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 
Tevfik Ensari 

İzmir 

Başkanvekili 
Yüksel Çavuşoğlu 

Karaman 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyon 
Üye 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

Üye 
Süleyman Turgut 

Manisa 

Sözcü 
Ziyaeddin Yağcı 

Adana 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Fahri Keskin 

Eskişehir 
Üye 

Erdoğan Kaplan 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU 
SUBAY, ASKERÎ MEMUR VE MUADİL
LERİYLE ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİ
NE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 6.5.1960 tarihli ve 7471 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, As
kerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun 7.2.1990 tarihli ve 
3612 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Birinci fıkradaki hallerde ve eğitim hiz
metlerinde; 1 inci maddede belirtilen personele, 
bu maddede yazılı istihkakı yerine benzerini 
veya hizmet koşulları ve görev özelliğine göre 
kıyafet yönetmeliğinde tespit edilen ilave eğitim 
giyeceğini vermeye, kullanılma nitelikleri dik
kate alınarak ilave giyeceği sürekli veya geçici 
olarak vermeye, yenilemeye, miatlarını belir
lemeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi 
üzerine Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları 
yetkilidir." 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU 
SUBAY, ASKERÎ MEMUR VE MUADİL
LERİYLE ASTSUBAYLARIN GİYECEĞİ
NE DAİR KANUNUN BİR MADDESİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 411) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu vürütür. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr.A.Gül 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı V. 
Doç. Dr.A.Gül 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
B. Şeker 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Dağdaş 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Dr A. Demircan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Ayhan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. Demirci 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. R. Kutan 
Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Tekir 

Devlet Bakanı 
N. K Zeybek 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr S. Günbey 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. A. Şener 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

.V. Çelik 
Kültür Bakanı 
I. Kahraman 
Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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